
Relacionamentos #canaldafelicidade
“Sede pacientes na tribulação” (Rm 12.12). Paciência e tribulação. Poucas palavras causam tanta
apreensão, quando não, repugnância. Contudo, poucas virtudes produzem tanto em tempo recorde como
a tribulação. Isso se agarrarmos a mão de Deus nesse período. E não existe possibilidade de adquirir
paciência sem a experiência da tribulação. A tribulação invariavelmente gera amadurecimento. A
paciência é chamada de a virtude da maturidade.
O teólogo J.A. Packer, no livro O Conhecimento de Deus (2008, pp. 229,30) depois de apresentar vários
exemplos de pessoas de Deus que passaram por várias dificuldades escreve: "Mas isso não é tudo.
Como exemplo final e a prova de que seguir a direção de Deus traz dificuldades, preste atenção à vida
do próprio Senhor Jesus. Nenhuma vida humana foi tão completamente guiada por Deus e nenhum ser
humano jamais se enquadrou tão bem na descrição do ‘homem de dores’. A direção divina afastou Jesus
de sua família e de seus conterrâneos, levou-o a conflitos com todos os líderes nacionais, religiosos e
civis, e finalmente à traição, prisão e cruz.” Veja que cenário difícil de assimilar.
Agora se as pessoas do passado e o próprio Jesus passaram por tão terríveis tribulações o que “mais
pode o cristão esperar enquanto permanece na vontade de Deus?” Disse Jesus: “no mundo tereis
aflições”; “se o mundo vos odeia, sabei que, antes de vós, odiou a mim”; “E, por causa do meu Nome,
sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer até o fim será salvo”. Disse mais: “O aluno
não ocupa uma posição mais elevada que a do professor. O empregado não ganha mais que o patrão.
Portanto, deem-se por satisfeitos quando vocês, meus alunos, meus trabalhadores na colheita, receberem
o mesmo tratamento que eu recebi. Se a mim, que sou o Mestre, eles chamam ‘demônio das moscas’, o
que os criados podem esperar?” (João 16.33; 15.18; Mateus 10:22,24,25).
Jesus chega a dizer que são felizes ou abençoados os que passam por dificuldades por amor a Ele.
“Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar
cada vez mais no Reino de Deus. ‘E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem
agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês
o suficiente para os consolar — consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer.
Comemorem, porque, ainda que eles não gostem disso, eu gosto! E os céus aplaudem, pois sabem que
vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma
dificuldade” (Mateus 5.10-12).
Concluímos com a frase de Packer. “Não há nada, portanto, anormal no aumento do número de
tentações, conflitos e pressões à medida que o cristão anda com Deus. Na verdade alguma coisa estará
errada se isso não acontecer.” A pergunta que fica é: Qual a relação da paciência e da tribulação com os
relacionamentos? Pessoas que passam pelas tribulações e permanecem fiéis a Deus saem do outro lado
muito mais humildes, pacientes e ajudadoras, o que potencializa positivamente os relacionamentos. Mas
também podem sofrer rejeições e ataques de quem não entende os princípios e valores de Jesus Cristo,
principalmente se os mesmos não cederem as pressões dos que querem seduzi-los para o caminho da
antivida. Pense nisso!
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