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Verdades Vitais – Esperar Saúde, Riqueza e Felicidade?
Devem os cristãos esperar saúde, riqueza e felicidade nesta vida? É isto que Deus lhes promete? Essa é a
maneira como alguns professos cristãos falam. Mas não é verdade na Bíblia ou na prática.
Certamente, Deus dá aos crentes uma salvação completa em Cristo Jesus do pecado e da maldição, e uma herança
eterna de alegria no céu (1Pedro 1:4, Apo.21:3-4). Ele também lhes promete guardá-los pelo seu poder, através da
fé, de maneira que eles entrem nessa herança (1Pedro 1:5, João 10:28). Isto permite-lhes viver numa alegre
expectação de uma felicidade futura, mesmo que no entanto gemam debaixo de muitas penas desta vida (1Pedro
1:6). Mas Deus não promete a seus filhos imunidade de problemas e sofrimento &ndash; não nesta vida. Antes,
Deus guia-os pelas penas que são comuns a todos os homens, e mais aquelas que são únicas dos cristãos (veja
Salmo 73). E Ele explica muito bem porque isto é necessário, &ldquo;&hellip;ainda que agora importa, sendo
necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais
preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus
Cristo&rdquo; e outra vez, &ldquo;toda a correcção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois
produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela&rdquo; (Heb. 12:10-11) e ainda, &ldquo;Porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui excelente&rdquo; 2 Cor 4:17). Para os
crentes, o sofrimento é como um fogo de refinaria que Deus usa para purificar a sua fé e carácter cirstão; e desse
modo prepará-los para o seu lugar único no céu. O sofrimento está adaptado para fazer isso de uma maneira
que mais nada pode. O sofrimento opera para os crentes e não contra eles. É uma bênção e não uma maldição. Não, os
crentes não devem esperar uma vida livre de problemas neste mundo. Os crentes precisam de estar dispostos a
seguir Jesus Cristo através do sofrimento para a glória (Rom. 8:17-18). Eles precisam fazer isto pela fé,
&ldquo;sabendo que todas as coisas&rdquo; &ndash; mesmo as coisas desesperadoramente difíceis e tristes &ndash;
&ldquo;contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito&rdquo; (Rom. 8:28). Rev. C. J. Connors
Translation into Portuguese per kind favour of Nuno B. Pinheir
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Those wishing to read other articles in Portuguese may like to visit http://igrejapresbiteriana.com.sapo.pt/
http://soberanagraca.blogspot.com/
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