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Texto Bíblico: 2 Coríntios 1.1-7
1 PAULO, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à
igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a
Acaia.
2 Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias
e o Deus de toda a consolação;
4 Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos
consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós
mesmos somos consolados por Deus.
5 Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é
abundante a nossa consolação por meio de Cristo.
6 Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação; ou, se somos
consolados, para vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com
paciência as mesmas aflições que nós também padecemos;
7 E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois
participantes das aflições, assim o sereis também da consolação.
Introdução:
Um momento de afllição é algo que todos nós tentamos evitar nas nossas vidas.
Não é fácil passar por provações e dificuldades, mas a vida sempre reserva
surpresas para nós. Algumas bem pequenas, passageiras, mas outras são tão
grandes que sozinhos não podemos suportar.
O que pode fazer uma grande diferença é em quem nos apoiamos nesses
momentos. Se conhecemos bem “o Pai das misericórdias e o Deus te toda a
consolação” sem dúvida, teremos a força não somente para avançar mesmo em
meio a dificuldades e ainda ajudar a outros com aquilo que nós mesmos
recebemos do nosso Deus. Para isso, nós precisamos de pelo menos três coisas:
1. COMPREENDER OS PROPÓSITOS DE DEUS PARA NÓS (v.4)
2.

As dificuldades da vida nos levam a crescer em tudo e a depender inteiramente
de Deus. Deus tem propósitos para cada um de nós. A sua vontade é sempre
“boa, agradável e perfeita” . Lemos em (Romanos 12.2) "E não sede conformados
com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita
vontade de Deus."
Descobrir a vantade de Deus para nós pode levar um bom tempo. Tudo depende
da nossa disposição para ouvir e obedecer a Palavra de Deus.

Às vezes, não estamos ainda pronto para entender como, para quê e por quê
Deus age de uma forma diferente da que esperamos. Não podemos esquecer que
Deus é soberano e conhece o passado, presente e futuro de cada um de nós.
Uma certa vez, o apóstolo Pedro não entendeu bem a forma de agir de Jesus e
reclamou da maneira como Jesus decidiu lavar os pés dos discípulos. "Respondeu
Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois."
(João 13.7).
3. SABER QUE DEUS NOS AMA E NOS ACOMPANHA (v.6)
4.

"VEDE quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos
de Deus." (1 João 3.1). Deus é um pai muito amoroso e o pai que ama
verdadeiramente, ele corrige também o seu filho e lhe mostra sempre o melhor
caminho a seguir. Ele procura também dar um bom exemplo a ser seguido. Assim
é o nosso Deus. Mesmo se vivemos por tribulações e dificuldades, Ele sempre
está ao nosso lado para nos consolar, nos ajudar, renovar e aumentar a nossa
paciência e perseverança para que sejamos salvos da destruição e do mal (v.6).
3. ESPERAR O CUMPRIMENTO DAS PROMESSAS DE DEUS (v.7)
”E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes
das aflições, assim o sereis também da consolação”.
Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Mesmo que demore ou pareça
demorado, Deus cumpre o que prometeu. A Bíblia está repleta de promessas
cumpridas por Deus ao longo da história e Ele continua o mesmo, pois nunca
mudou. (Lamentações 3.26)"Bom é ter esperança, e aguardar em silêncio a
salvação do SENHOR."
Vejamos mais algumas promessas :
(Tito 1.2)"Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir,
prometeu antes dos tempos dos séculos." ;
(Hebreus 10.23) "Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; porque fiel
é o que prometeu."
(Salmo 23.4) “ Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria
mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam”.
Conclusão:
Não importa o momento em que estamos vivendo, se em meio a lutar e
dificuldades ou um momento de tranquilidade e paz. Que estejamos sempre
preparados para os imprevistos da vida, sabendo que nos momentos mais difíceis
que venhamos passar. Deus estará sempre ao nosso lado para nos ajudar. Que
Deus te abençoe hoje e sempre. Amém!
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