Estudo 111 – O Produto da Perseverança
Série “Persevere”
Quebra-gelo
O que vem à sua mente quando você ouve a palavra perseverança? Para muitos, essa
palavra é sinônimo de sofrimento, de luta. Normalmente, temos que permanecer quando
estamos diante de uma dificuldade. Como citamos no estudo anterior, não é uma atitude
fácil para muitas pessoas.
Você sabia que: Nas Olimpíadas de 92, em Barcelona, uma cena entrou para a história do esporte.
Na semifinal da prova dos 400 m do atletismo, o britânico Derek Redmond se lesionou a 150 m do
final. Mesmo sentindo uma dor insuportável, o atleta resolveu se levantar e, mancando, ir até a
linha de chegada. Antes de completar a prova, Derek ainda foi surpreendido com a presença do
pai, que o conduziu até o final.
Textos: Romanos 5.3-4.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
A Bíblia é muito clara quando nos mostra que a perseverança provém da tribulação.
Somente precisamos perseverar em tempos de luta, de dificuldades. Infelizmente, muitas
pessoas, na hora que o problema se levanta, já se dão por fracassados, por vencidos, não
têm animo ou força para permanecer lutando, continuar crendo, se manter fiel. No
entanto, de acordo com o ensinamento de Paulo aos Romanos, podemos perceber que
somente em tempos de lutas é que podemos produzir a perseverança. Mas também,
podemos perceber que a perseverança em nossa vida, produz algo em nós: a
experiência. Certa vez, um pastor muito sábio disse: Nós estamos preparados para lutas
grandes, porém, não estamos preparados para lutas longas. Quando uma luta intensa se
levanta sobre a nossa vida, reunimos toda a nossa força e a enfrentamos, um dia, uma
semana ou até mesmo um mês. Porém, quando a luta permanece dois meses, um ano,
cinco ou dez anos, a sensação que temos é exatamente de que não temos forca em nós
para tanta luta. Isso acontece por conta da dificuldade que temos em permanecer.
Permanecer na nossa fè, nas nossas escolhas, em santidade, permanecer em Deus, em
honestidade e integridade. Temos muita dificuldade em permanecer longos períodos na
luta contra alguns pecados, enfermidades longas, lutas familiares, etc. Mas olhando para
a Palavra de Deus, podemos entender que a perseverança é necessária e que o produto
final dela serah muito bom: Teremos a experiência! Algumas coisas são necessárias para
que possamos perseverar e provar dos seus resultados.

I – Faça a sua escolha. Sempre, em todas as coisas, temos a opção de escolher. Vemos
na Bíblia que Deus sempre nos dá a chance de escolher o que queremos para a nossa
vida. Claro, Ele sempre nos instrui a respeito de qual é a melhor escolha, mas a decisão
sempre é nossa. A Orientação de Deus para nós é: Permaneça! Não importa o tamanho

da dificuldade, o tempo que ela dure, permanecer é sempre a melhor escolha. Talvez não
seja a mais fácil, mas será a escolha da qual você jamais irà se arrepender. Permaneça
crendo no milagre, lutando por seu casamento, por seus filhos, permaneça acreditando na
promessa de Deus, na porta de emprego aberta, na cura, Permaneça!
II – Mesmo em meio à dor, não pare. Jesus, mesmo em meio à dor extrema, mesmo
diante da morte, permaneceu firme no propósito de Deus para a Sua vida. Ele
permaneceu por amor a nós. Quantas vezes você já desistiu porque acreditou que a dor,
a luta e a dificuldade eram maiores do que você, do que o seu Deus? Dores, lutas,
dificuldades, problemas, fazem parte da vida de todo ser humano. Mais cedo ou mais
tarde, todos enfrentam suas tripulações. Não podemos parar, não podemos permitir que a
dor, a dificuldade nos parem, nos vençam. Continue, permaneça, não pare de lutar, de
olhar para Jesus que foi o exemplo Maximo de persistência. Mesmo que sua dificuldade
seja muito grande, mesmo que seu coração esteja doendo muito, que a decepção
encontre o seu coração, não pare, siga até o fim.
III – Você terá a experiência que faltava em sua vida. Perseverar não é fácil, mas é
bom ter perseverado. Não há preço que pague quando você chegar ao final, poder olhar
para trás e perceber que você perseverou até o fim! A Bíblia garante que essa
perseverança trará a experiência para a nossa vida. Quantas vezes, o que nos falta é
justamente a experiência? Enquanto você luta, enquanto você não desiste, semeia com
lagrimas, Deus trará sobre a sua vida uma experiência transformadora. Apenas persevere!
Desafio
Escreva em seu caderno de devocional, áreas na sua vida onde você pode ser mais
perseverante, como por exemplo, no seu relacionamento intimo com Deus, na oração, na
leitura da Palavra, no seu casamento, etc. Ore pedindo para que Jesus te ajude a ser
perseverante como Ele.
Conclusão
Sempre temos a escolha de perseverar ou não, de prosseguir com nossa fè, acreditar em
nosso casamento ou não. Decida hoje perseverar, aconteça o que acontecer. Não pare!
Você entende que precisa da ajuda do Espírito Santo para poder permanecer? Então
coloque a mão em seu coração e vamos orar.

