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Verdades Vitais – Esperar Saúde, Riqueza e Felicidade?

Devem os cristÃ£os esperar saÃºde, riqueza e felicidade nesta vida? Ã‰ isto que Deus lhes promete? Essa Ã© a
maneira como alguns professos cristÃ£os falam. Mas nÃ£o Ã© verdade na BÃ-blia ou na prÃ¡tica.
Certamente, Deus dÃ¡ aos crentes uma salvaÃ§Ã£o completa em Cristo Jesus do pecado e da maldiÃ§Ã£o, e uma
heranÃ§a eterna de alegria no cÃ©u (1Pedro 1:4, Apo.21:3-4). Ele tambÃ©m lhes promete guardÃ¡-los pelo seu poder,
atravÃ©s da fÃ©, de maneira que eles entrem nessa heranÃ§a (1Pedro 1:5, JoÃ£o 10:28). Isto permite-lhes viver numa
alegre expectaÃ§Ã£o de uma felicidade futura, mesmo que no entanto gemam debaixo de muitas penas desta vida
(1Pedro 1:6). Mas Deus nÃ£o promete a seus filhos imunidade de problemas e sofrimento â€“ nÃ£o nesta vida.
Antes, Deus guia-os pelas penas que sÃ£o comuns a todos os homens, e mais aquelas que sÃ£o Ãºnicas dos cristÃ£os
(veja Salmo 73). E Ele explica muito bem porque isto Ã© necessÃ¡rio, â€œâ€¦ainda que agora importa, sendo necessÃ¡rio,
que estejais por um pouco contristados com vÃ¡rias tentaÃ§Ãµes, para que a prova da vossa fÃ©, muito mais preciosa do
que o ouro que perece e Ã© provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glÃ³ria, na revelaÃ§Ã£o de Jesus Cristoâ€• e
outra vez, â€œtoda a correcÃ§Ã£o, ao presente, nÃ£o parece ser de gozo, senÃ£o de tristeza, mas depois produz um fruto
pacÃ-fico de justiÃ§a nos exercitados por elaâ€• (Heb. 12:10-11) e ainda, â€œPorque a nossa leve e momentÃ¢nea tribulaÃ§
produz para nÃ³s um peso eterno de glÃ³ria mui excelenteâ€• 2 Cor 4:17). Para os crentes, o sofrimento Ã© como um
fogo de refinaria que Deus usa para purificar a sua fÃ© e carÃ¡cter cirstÃ£o; e desse modo preparÃ¡-los para o seu lugar
Ãºnico no cÃ©u. O sofrimento estÃ¡ adaptado para fazer isso de uma maneira que mais nada pode. O sofrimento opera
para os crentes e nÃ£o contra eles. Ã‰ uma bÃªnÃ§Ã£o e nÃ£o uma maldiÃ§Ã£o. NÃ£o, os crentes nÃ£o devem esperar
uma vida livre de problemas neste mundo. Os crentes precisam de estar dispostos a seguir Jesus Cristo atravÃ©s do
sofrimento para a glÃ³ria (Rom. 8:17-18). Eles precisam fazer isto pela fÃ©, â€œsabendo que todas as coisasâ€• â€“ mesm
coisas desesperadoramente difÃ-ceis e tristes â€“ â€œcontribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que sÃ£o chamados segundo o seu propÃ³sitoâ€• (Rom. 8:28). Rev. C. J. ConnorsÂ
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