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PROMESSA DOLOROSA
Ora, todos quantos querem viver
piedosamente em Cristo Jesus serão
perseguidos. (2Tm 3.12)
Algumas promessas da Bíblia são fáceis de serem ouvidas e aceitas. Vida
eterna? Sim! Recompensas celestes? Com certeza. Bençãos incontáveis? Por favor!
Mas a Bíblia também ensina que as pessoas que vivem da forma correta, seguindo a
Cristo Jesus, inevitavelmente experimentarão sofrimento e perseguição. Deus dá
uma promessa dolorosa ao seu povo quando Paulo diz a Timóteo: “Ora, todos
quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos” (2Tm 3.12).
Quando Paulo e Barnabé visitaram os crentes de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia,
exortaram-nos “a permanecer firmes na fé; e mostrando que, por intermédio de muitas
tribulações, nos importa entrar no reino de Deus” (At. 14.22).
A boa notícia está no que o próprio Jesus prometeu: “No mundo, passais por
aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo” (Jo 16.33). Podemos estar
seguros de que o mundo não tem o domínio final; Jesus já derrotou os poderes das
trevas; Jesus está no controle de tudo!
A promessa de Deus, escrita por Paulo à Timóteo, vale para qualquer pessoa
que tomar a sua cruz e seguir a Cristo? Sim, todos os cristãos devem esperar por
duras aflições. O sofrimento não nos deve surpreender como se alguma coisa
estranha estivesse acontecendo. Pelo contrário, devemos nos alegrar, pois Deus está
nos fazendo coparticipantes do sofrimento de Cristo.
Mas se fazemos o que é certo, por que existe perseguição? Exatamente
porque você é luz! Fazendo o que é certo você coloca em evidência o que está errado;
quando você é luz coloca em exposição o que está em trevas. Uma vida de devoção
à Cristo testemunha contra a falta de devoção dos outros.
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Quanto todo esse sofrimento acaba? Esse tempo de sofrimento nada é em
comparação com as recompensas eternas, que Cristo dará àqueles que sofrem
segundo a vontade de Deus (2Co 4.17). Nós, eleitos de Deus, somos apenas
peregrinos nessa terra. Nosso lar é o céu e, quando nossa hora chegar, haverá uma
mesa junto ao Pai nos esperando.
Para finalizar, lembre-se que àqueles que nos perseguem também precisam
de Cristo. Nossa luta não é contra carne ou sangue, e o próprio senhor Jesus nos
ensinou que deveríamos amar e orar pelos nossos inimigos (Mt 5.44-45). Alegre-se
se seu sofrimento vem pelo fato de você seguir a Jesus, e não se esqueça de orar e
abençoar àqueles que te perseguem (Romanos 12.14).
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