Estudo 112 – Deixe a Perseverança Crescer
Série “Persevere”
Quebra-gelo
Se você já sofreu para gerar algo em sua vida, você deve conhecer muito bem o sabor do
resultado deste processo. Não é bom sofrer e lutar, mas é bom ter perseverado e vencido.
Você sabia que: Quando uma mulher entra em trabalho de parto as dores que se iniciam leves,
podem evoluir ao ponto de se tornarem praticamente insuportáveis dentro de pouco tempo? Em
geral, e, de forma mais comum, as mulheres permanecem em trabalho de parto entre 12 a 18
horas, mas há vários casos em que esse período de dores e contrações pode ser muito maior.
Textos: Tiago 1.2-6.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
A Bíblia fala no livro de Tiago a respeito da fé e da perseverança. É até mesmo estranho o
modo como ele conduz este assunto, ele diz: Fiquem felizes quando passarem por
qualquer tipo de provação. Como assim? Ficar feliz? Isso mesmo! Paulo está ensinando a
Tiago a olhar sob a perspectiva de que quando há lutas, a perseverança tem a
oportunidade de crescer (ver Bíblia Nova Versão Transformadora). Isso é, olhe para
frente, para o resultado dessa luta. Assim como uma mãe enfrenta as dores do parto por
horas ou até mesmo por dias porque sabe que o seu sofrimento e a sua perseverança
trarão uma recompensa que sobrepõe qualquer dor, qualquer dificuldade, nós também,
podemos olhar para as lutas, sabendo que teremos a oportunidade de sermos
aperfeiçoados e que a perseverança terá a oportunidade de crescer em nossa vida.
Através da orientação de Paulo a Tiago, podemos aprender algumas coisas importantes a
respeito da perseverança.

I – A Luta é necessária. Já logo no inicio, Paulo está falando a respeito de luta, das
provações que vêm sobre a nossa vida. Pense uma coisa: os momentos em que você
mais cresceu não foram os momentos onde passou por lutas? Dificilmente alguém
crescerá e se tornará mais forte em momentos de conforto e segurança. Isso porque,
nessas horas, nossa tendência é exatamente a de relaxar, de não mudar em nada no
intuito de mantermos a calmaria e a paz que estamos atravessando. Ninguém deseja
passar por lutas, mas quando elas chegarem precisamos olhar para elas como
necessárias para o nosso crescimento. Você está passando por provações? Olhe para o
que está adiante delas e alegre-se sabendo que você será outra pessoa, bem melhor, ao
final.
II – A fè é provada. É na provação que a nossa fê é provada, na hora da fornalha é que
sabemos onde está de fato a nossa confiança. Não podemos medir nossa fê até o
momento onde passarmos por lutas. Será que eu realmente creio que Deus pode curar?

Será que eu realmente creio que Deus pode transformar a minha casa? Será que eu
realmente creio que Deus pode mudar minha condição financeira? Não há momento mais
oportuno em nossa vida. Enquanto passamos por provações, vamos conhecendo nosso
coração, medindo a nossa vida espiritual, nossa confiança em Deus. Como você diria que
está a sua fè hoje?
III – Nos tornamos maduros e completos. Parece que estamos vivendo num mundo
onde ser imaturo se tornou normal. A imaturidade tem feito parte da vida das pessoas e as
tem levado a viver uma vida com muito mais sofrimento. Isso acontece porque as pessoas
não têm conseguido ser perseverantes em suas lutas, na vida com Deus, com sua família.
Ao primeiro desafio já se assustam, dão um passo atrás e desistem de lutar. Esse tipo de
postura não trás maturidade, pelo contrario, mantém as pessoas reféns da sua própria
imaturidade, o que, em muitos casos, pode ser até mesmo pior do que a própria guerra.
Precisamos amadurecer se queremos algo maior e melhor.
Desafio
Você se considera uma pessoa madura em seus relacionamentos e diante das lutas e
provações? Nosso desafio serah o de buscar saber sobre isso, perguntando com as
pessoas com as quais convivemos se elas nos consideram imaturas em alguma área da
nossa vida.
Conclusão
Não desista tão facilmente de lutar diante das provações, persevere! Mesmo diante das
lutas, não pare, Olhe para Jesus que nunca desiste e é o nosso maior exemplo de
perseverança. Você deseja ser perseverante em sua vida? Então coloque a mão em seu
coração e vamos orar.

