CERCADO POR OPORTUNIDADES INSUPERÁVEIS
Eu me lembro de um desenho animado, Peanuts, no qual Charlie Brown era o
lançador num jogo de basebol. As bases estavam ocupadas. O placar estava
empatado. Não havia jogadores fora. Charlie Brown diz a Linus: “Estamos
liquidados.”
Linus responde:
“Não, Charlie Brown, nós estamos cercados
por oportunidades insuperáveis.
A vida é uma série de oportunidades na
resolução de problemas. Os problemas que você enfrenta poderão derrotá-lo, ou fazê-lo se
desenvolver - dependendo apenas do modo como você responde a eles. Infelizmente, a
maioria das pessoas fracassa em enxergar a forma como Deus quer usar os problemas para o
bem em suas vidas. Elas reagem de forma insensata e se ressentem com seus problemas, ao
invés de fazer uma reflexão e considerar os benefícios que eles podem trazer.

DEUS DESEJA USAR OS PROBLEMAS EM SUA VIDA

1. Deus usa os problemas para guiar você. Algumas vezes Deus pode
colocá-lo no fogo, para fazer com que você se mexa. Os problemas
frequentemente nos apontam uma nova direção e motivam mudanças. Estaria
Deus tentando chamar a sua atenção? “Um castigo severo que nos deixa com muitas dores,
ajuda a vencer o mal e limpar a mente do pecado ...”(Provérbios 20:30).

2. Deus usa os problemas para examinar você. As pessoas são como chá em
saquinhos - se você quiser descobrir o que está dentro deles, mergulhe-os na água fervente!
Deus alguma vez já testou a sua fé através de um problema? O que os problemas revelam a
seu respeito? “Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações?
Então, sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem
uma oportunidade de crescer”(Tiago 1:2-3).

3. Deus usa os problemas para corrigir você. Algumas lições nós só
aprendemos através da dor e fracasso. É como a criança cujos pais advertiram a não tocar no
forno quente. Mas você certamente já aprendeu o que é ser queimado. Algumas vezes só
aprendemos o valor de algo - saúde, dinheiro, relacionamento - quando os perdemos. “O
castigo que Tu me deste foi muito bom para mim; só assim aprendi a pôr em prática os Teus
mandamentos”(Salmos 119: 71-72).

4. Deus usa os problemas para proteger você. Um problema pode ser uma
benção disfarçada, se ele impede que você seja afligido por alguma coisa mais séria. O ano
passado um amigo foi demitido do emprego por ter se recusado a fazer algo anti ético que o
seu chefe lhe pedira. O seu desemprego foi um problema - mas o livrou de ser acusado e
mandado para a prisão um ano mais tarde, quando as ações da gerência foram descobertas. “É
bem verdade que vocês planejaram o mal para mim. Mas Deus transformou o mal em bem
...”(Gênesis 50:20).

5. Deus usa os problemas para aperfeiçoar você. Problemas, quando recebem a resposta
apropriada, são edificadores de caráter. Deus está de longe mais interessado no seu caráter
do que no seu conforto; seu relacionamento com Deus e o seu caráter são as únicas coisas

que você levará para a eternidade. “Podemos nos alegrar, igualmente, quando nos
encontramos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isto é bom para nós -ajuda-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e
nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa
esperança
e
a
nossa
fé
fiquem
fortes
e
sólidas”(Romanos
5:3-4).
Este é o ponto: Deus está trabalhando na sua vida - mesmo quando você não
reconhece ou não entende isto. Porém, fica mais fácil e proveitoso quando
você coopera com ele! Assim sendo, você tem um problema ou você tem uma
oportunidade?

