
:: Estudos para Células:: 

OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
TESTE DO INCOMPREENSÃO Lição 11 

Lucas 12:49-53 

 

Como andam os testes em vossas vidas? Espero em Deus que todos possam tirar boas notas nestes testes. O 

interessante é que depois que estudamos cada teste eles começam a aparecer na nossa vida não é verdade? Ainda bem, 

pois assim o Senhor nos antecipa e saberemos como lidar na hora em que damos de cara com eles. Muito bem, hoje 

falaremos de um teste muito forte, o teste da incompreensão... 

 

O texto da palavra que lemos em Lucas 12, não é muito simples de compreender, pois Jesus fala que traria divisão nas 

casas, como é isso? Precisamos entender que quando decidimos seguir o caminho do Reino de Deus muito se 

levantam contra nós. É interessante que quando vamos fazer besteira não aparece ninguém criticando, mas se 

queremos fazer o bem, meu Deus, como aparecem pessoas para nos desanimar, para brigar com a gente, para caçoar 

de nós e outras coisas mais. E o que é mais difícil ainda é que essas pessoas em sua maioria estão muito próxima de 

nós, porque não falar que são em grande parte da família mesmo, por isso Jesus disse que traria divisão, pois muitas 

casas se dividem quando alguém se converte, quando alguém vai ser batizado ou vai ao encontro com Deus.  

 

Já vi muitas pessoas dizerem que seus familiares as ameaçaram se elas realmente se batizassem ou fossem ao 

encontro, misericórdia, parece até que a pessoa vai fazer algo de errado. Mas devemos compreender essas pessoas, 

pois elas ainda não tiveram seus entendimentos abertos, por isso seremos incompreendidos por elas, não são elas que 

precisam mudar, somos nós que precisamos ter paciência com elas, afinal de contas quem está mudando de vida? 

Você!!! 

 

Com certeza em algum momento seremos incompreendidos pelas pessoas que estamos esperando  que nos entendam e 

nos consolem. Sempre haverá pessoas assim, que terão dificuldade de assimilar nossa personalidade ou nosso 

chamado e até mesmo nosso jeito de servir a Deus e de adorá-lo. Tem sempre gente para nos arrumar dificuldades. 

Quero lhe dizer que foi assim até mesmo com Jesus, porque você acha que seria diferente com você e comigo? Jesus 

disse que o servo não é maior do que o senhor, se aconteceu com ele, iria acontecer conosco também (João 13.16). 

 

Precisamos entender que a incompreensão é outro teste pelo qual precisamos passar para sermos aprovados como 

agentes de um Reino sobrenatural. Precisamos nos determinar a permanecer ao lado de Deus e fazer o que Ele nos diz 

para fazer, mesmo que ninguém compreenda ou nos apóie em nossas decisões e de repente nem concordem com ela. 

Jesus nos compreende e isso basta. Quando somos incompreendidos já há ai um sinal de que estamos no caminho de 

Deus, pois dificilmente Deus nos mandará fazer algo que alguém não se levante contra, aliás não são só pessoas que 

se levantam, o inferno se levanta contra nós quando Deus nos manda fazer algo. É tão interessante isso não é mesmo? 

Se Deus nos manda fazer algo, porque isso se torna tão difícil?  

 

Tem muitas respostas que teremos apenas quando nos encontrarmos com o Senhor na sua Glória, mas o que penso é 

que o mundo e as pessoas e também o inferno gostam de coisas ruins, de coisas fáceis, de coisas sujas, impuras, então 

quando aparece alguém para fazer coisas boas, limpas e puras, com certeza eles vão se levantar contra nós, mas Deus 

nos dará graça, pois fiel é aquele que fez a promessa e ele nos ajudará, pode ter certeza disso. 

Então não fique bravo com quem anda te acusando ou criticando suas decisões e atitudes, o nosso papel é ama-los e 

entender que em breve eles verão frutos das nossas decisões e daí os fatos calarão os argumentos, calarão a alma de 

muita gente, inclusive daqueles que não te compreendem. 

  

Essas pessoas são levantadas para testar sua capacidade de perseverança, foram levantadas para testar sua alma e seus 

argumentos, pois existem argumentos na nossa alma que são as palavras das outras pessoas que os aguçam, daí você 

vai ter uma capacidade de discernimento e saber distinguir as vozes, se elas são de Deus ou dos que não te 

compreendem. 

 

Quando somos incompreendidos ficamos muito tristes e abatidos, pois gostaríamos que as pessoas nos 

compreendessem, principalmente os de casa, mas fique tranqüilo, Jesus deixou uma promessa em Lucas 18:28-30 que 

receberemos muitas vezes mais por esse sacrifício. Dentro em breve você verá os da sua casa também levantando as 

mãos e aceitando a Jesus como Senhor de suas vidas, nossa oração tem sido “eu e minha casa serviremos ao Senhor” 

MINHA FAMILIA SE RENDERÁ AO SENHOR JESUS! 

 


