
 

 

 

PASTORAL KLEIBER MORAIS 
 

O PROPÓSITO DAS PROVAÇÕES 

 
Por que um crente fiel sofre? Fica desempregado, passa privações, sofre prejuízos, são injustiçados? 

Por que um crente fiel perde um filho precocemente ou sofre com câncer? Por que um crente fiel passa por 
provações amargas? Qual o propósito das provações na vida do cristão? 

O PRIMEIRO PROPÓSITO DA PROVAÇÃO É PRODUZIR PERSEVERANÇA. Nas provações da vida nossa fé 
é testada para mostrar a sua genuinidade. Quando Deus chamou a Abraão para viver pela fé, ele o testou com 
o fim de aumentar a sua fé. Quando Deus permitiu Satanás tocar em Jó o objetivo era que Jó passasse a 
conhecer a Deus intimamente. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós, mas Deus sempre nos prova para 
produzir o melhor em nós. As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produzem 
perseverança – Deus está no controle da nossa vida. Tudo tem um propósito. A nossa leve e momentânea 
tribulação produz para nós eterno peso de glória. 

O SEGUNDO PROPÓSITO DA PROVAÇÃO É PRODUZIR MATURIDADE. As provações produzem 
perseverança e esta, por sua vez, visa nos levar à maturidade – Paulo diz em Romanos 5:3-5 que as tribulações 
são pedagógicas, levam-nos à maturidade. A palavra perseverança significa paciência com as circunstâncias, 
ou seja, coragem e perseverança em face do sofrimento e dificuldades. Os crentes imaturos são sempre 
impacientes (Abraão coabitou com Hagar, Moisés matou o egípcio e Pedro quase matou o soldado). 
Maturidade não se alcança apenas lendo um livro, é preciso passar pelas provas! 

As provações produzem PERSEVERANÇA E MATURIDADE na vida do crente, mas o propósito último é a 
glória de Deus – Temos alguns exemplos disso na Bíblia: o cego de nascença. Jesus disse que ele nasceu cego 
para que nele se manifestasse a glória de Deus. De Lázaro Jesus disse: “Esta enfermidade não é para a morte, 
mas para a glória de Deus.” Jó disse: “Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.” 
Qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Tiago responde: “Tende por motivo 
de toda alegria…”. Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, de enfiar-se numa caverna, devemos 
nos alegrar intensamente. 

Essa alegria é confiança segura na soberania de Deus, de que ele está no controle, ele sabe o que está 
fazendo e sabe para onde está nos levando. 


