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Vida Cristã Prática – Perseverança
Tg 1:3 pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.

A perseverança.
Rm 5:3-5 Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos
que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o
caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus
derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos
concedeu.
Exemplos bíblicos de homens e mulheres, que foram além na sua forma de relacionar-se
com Deus não nos faltam. Seus atos nos estimulam a superação e contribuem com bom
ânimo procedentes das Escrituras para que os sentimentos negativos não se estabeleçam
em nossa vida. Os desafios são os mesmos dos bravos heróis da fé: o desafio de ser,
compartilhar o bom exemplo e perseverar no caminho da fé.
· Rm 15:4 Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de
forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das
Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.
Perseverança, é uma característica dos que não desistem ou desanimam facilmente e
sustenta o bom exemplo cristão. No capítulo 11 de Hebreus, a fé elogiada é a fé firmada na
perseverança, não frágil, mas resiliente. Onde resistir não significa necessariamente superar
a adversidade, mas não ser dominado por ela. Deus “... providenciará um escape, para
que o possam suportar” 1Co 10:13
A força da fé, sustentada pela perseverança e nutrida pelo amor, é impactante, poderosa e
transformadora.
Esse poder da fé está disponível para aqueles que ainda não a possuem. Os que já a têm
que vivam intensamente com Deus e sejam motivadores entre seus irmãos.
Essa fé o diabo tenta devorar, consumir! Mas Pedro nos diz para ficarmos firmes nela.
· 1Pe 5:8-9 Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor
como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe (o diabo),
permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o
mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Suportar os desafios da vida é algo que todos desejam; por isso você está sendo convidado
para esta aventura de fé, na certeza de que ela garantirá a vitória presente e futura em sua
vida. É com fé que se vencem as lutas e se vive mais perto de Deus.
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Toda dificuldade na vida do crente deve ser encarada como desafio espiritual. Tudo tem
proveito para fortalecer, a fé, o amor, a sabedoria e amadurecer o espírito. Por mais que
você saiba como lidar com crise, não deixe de mergulhar no Espírito de Deus no instante em
que ela surgir novamente.
A dificuldade bate a porta? Tiago responde: “... tende por motivo de grande gozo...” Tg
1:2.
Reclamação, amargura, isolamento, devem ser expurgados e a porta da provação deve ser
aberta com alegria intensa, não pelos fatos da prova, mas pela ímpar oportunidade de tornar
a fé completa. Essa alegria é a confiança no Deus soberano, que está no controle, que sabe
o que faz e para onde está nos levando.

Aplicação
As provações dão trabalho: nelas você trabalha e Deus também. Nossas provações servem
de lastros de fé e superação para os que estão à nossa volta.
· 2Ts 1:4 Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela
perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que
vocês estão suportando.
A perseverança é uma paciência real que suporta até o fim, que vence não apenas uma fase
da vida, mas supera toda a existência terrena em Cristo!
· Tg 1:12 Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado
receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.
Quão valioso é o socorro divino nas necessidades; pois é Deus se manifestando aos seus!
Como bem disse Moisés em seu salmo:
· “Sl 90:15a-17 Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste… Apareça a tua obra
aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do
Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra das nossas mãos; sim,
confirma a obra das nossas mãos. ”
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Ainda que a terra de nossa vida seja sacudida, haja tremores, montes afundem no coração
do mar e haja estrondos e turbulência nas águas, Deus é o nosso refúgio! Portanto Fé! Não
desista. Persevere!
· Sl 46:1-3 Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente
na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes
afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e
os montes sejam sacudidos pela sua fúria.
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