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Quem não gosta comer frutas no pé? Não há nada melhor do que os frutos colhidos no pomar e degustados
na hora. E quanto mais raros são os frutos mais saborosos se tornam, assim como quanto mais rara a joia,
maior o seu valor. Assim também é com os frutos da tribulação. Graças a Deus que a vida não é feita só de
tribulação. Paulo escreveu: “sede pacientes na tribulação” (Rm 12). O que alguém que ama a Jesus pode
esperar quando passar pelas tribulações?
1. Que elas produzem esperança... e muita coisa boa de Deus. “Continuamos a expressar nosso louvor,
mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós
paciência e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao
que Deus pretende fazer; desse modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos
sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher
com tudo que Deus, generosamente, derrama sobre nossa vida por meio do Espírito Santo!”(Rm 5.3-5).
2. A certeza que no tempo certo, Deus nos livrará delas. O poeta hebreu escreve: “ Então, no seu
desespero, clamaram ao Eterno, e ele os livrou na hora exata. Ele proferiu a palavra que os curou, que os
afastou da beira do abismo. Então, agradeçam ao Eterno por seu maravilhoso amor, por sua misericórdia
milagrosa para com os filhos que ama” (Sl 107,19,20). O choro dura uma noite a alegria vem pela manhã. A
ira do Senhor é por um instante, mas as suas misericórdias duram para sempre.
3. A convicção que nenhuma tribulação pode nos afastar do amor de Jesus. Cuidado com aquelas
pessoas insensatas que atribuem toda dificuldade sofrida a ações do diabo ou a consequências de pecado.
Quanto mais você tentar honrar a Deus, mais dificuldades você terá por viver num mundo corrupto que
odeia tudo que é justo, honesto e amável. E nem a tribulação ou qualquer outra coisa podem te separar do
amor de Deus. Veja como Paulo se expressa: “Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre
nós e o amor de Cristo por nós? Não há como! Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome,
nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados
listados nas Escrituras: eles nos matam a sangue frio, porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis: eles nos
pegam, um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada — vivo ou
morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável — absolutamente
nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor,
nos acolheu” (Rm 8.35-39).
4. O consolo do Eterno é capaz de levar-nos a consolar outros. “Bendito seja o Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas
tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando
por tribulações” (2Corintios 1.3-4).
Concluímos com o pensamento de Packer “Desse modo Deus edifica nosso caráter, fortalece nossa fé e nos
prepara para ajudar a outros. Assim ele cristaliza nosso senso de valores e glorifica a si mesmo em nossa
vida, fazendo sua força perfeita em nossa fraqueza.” (Packer. p. 235). As tribulações produzem gente
madura para relacionar com outros apoiando, admoestando e ensinando o caminho da maturidade e da
sabedoria. Virtudes imprescindíveis para a vida.
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