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O desafio da firmeza

“Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer
circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando
necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. ” Filipenses 4.11-13

CAMINHANDO PELA FÉ
Na última semana vimos como a COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus, se espalhou,
colocando 3 bilhões de pessoas em quarentena, em um quadro que, humanamente falando, parece
incontrolável. Mas, como está escrito em Habacuque 2.4, o justo vive pela fé – mesmo não vendo nem
experimentando nada produtivo desta Terra, ele se alegrará no Deus da sua salvação (Habacuque
3.18). Essa fé e essa alegria produzem a firmeza da qual Paulo fala em Filipenses 4, onde somos
chamados a aprender a viver em qualquer situação.

QUE HISTÓRIA VOCÊ IRÁ CONTAR?
Quando essa pandemia passar (ela passará), que história você vai contar? O que você vai dizer para as
próximas gerações? Vamos contar que o medo tomou conta de nossas ações e decisões? Vamos contar
que estocamos tanto papel higiênico que usamos por mais de um ano? Ou vamos contar que ajudamos
pessoas, que mesmo sem prédio fomos Igreja, que evangelizamos como nunca, que adoramos como nunca,
que ofertamos como nunca? Vamos simplesmente reagir ao que acontece ou vamos agir e intervir na situação? A resposta depende de quão profundo é nosso fundamento, que se alinha a quatro verdades. Em
primeiro lugar, somos a Igreja de Cristo, vencemos Nero, a lepra, as perseguições, a gripe espanhola, as
guerras e tantas setas de Satanás. Em segundo lugar, pertencemos a Cristo, ele é nosso dono, aquele que
nos comprou por alto preço, conferindo-nos grande valor. Em terceiro, tudo coopera juntamente para o
nosso bem, porque amamos a Deus. Por último, podemos crer na promessa da constante presença do Emanuel, Deus conosco. Se tomarmos essas verdades, antes de lermos as notícias no WhatsApp, nos sites de
notícia ou na TV, teremos histórias incríveis para contar.

A SUPERAÇÃO É POSSÍVEL!
Em seu livro, A busca de sentido, Viktor Frankl conta como sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Médico
famoso e respeitado, ele foi levado para um campo de concentração, onde viu toda sua família ser assassinada e todos os seus planos interrompidos – uma receita perfeita para desacreditar da vida. Mas foi
nesse momento de infortúnio e barbárie que ele descobriu algo que o sustentou: “Vi o sentido da minha
vida, ajudando os outros a ver um sentido em suas próprias vidas.” Ao ver que seus diplomas e posição
social nada valiam naquela situação, Viktor aprendeu que o sentido da vida é maior do que o sucesso que
podemos nela alcançar; que o propósito é maior do que a sobrevivência; e que o sofrimento trata doenças invisíveis, como a vaidade, a avareza, o egoísmo e a inveja.

APRENDA O SEGREDO DO VIVER.
O apóstolo Paulo também aprendeu o segredo para sobreviver aos horrores que a vida pode trazer:
saber viver em toda e qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Paulo descobriu que pessoas são mais
importantes do que reputações; que a missão vale mais do que os elogios; e que cumprir nosso chamado
está acima de ter fama. Paulo não olhou para o que tinha preço, e sim para o que tinha valor. Por isso,
chamou os irmãos e irmãs de Filipos de stefanos – um tipo de coroa utilizada naquela época para conferir
honra a quem chegava (Filipenses 4.1); ele identificou em Cristo a alegria genuína (Filipenses 4.4); e
entendeu que poderia todas as coisas, naquele que o fortalecia (Filipenses 4.12,13).

PARE, PENSE E BUSQUE A FIRMEZA DO SENHOR
A firmeza, diante das adversidades, é fruto de relacionamento íntimo com Deus. É ela que nos permitirá
fazer a oração do salmista: “Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará” (Salmo
37.5). Nesses dias de pandemia, estamos aprendendo que ninguém tem o controle – nem os governantes
mais poderosos, nem os homens mais ricos, nem as instituições mais influentes. Só há um em quem podemos confiar e a quem podemos entregar todo o controle de nossa vida: Jesus Cristo, o nosso Senhor.

