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OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
TESTE DE AMAR QUEM NÃO MERECE  Lição 9 

Mateus 5:46 “Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes?  

Não fazem os publicanos também o mesmo ?” 

 

Graça e paz Familia Berseba Life... Queremos continuar ministrando sobre suas vidas a respeito dos testes pelos 

quais passamos em nossas vidas. Hoje falaremos de um teste muito difícil de se passar, que é o de amar pessoas 

que não merecem ser amadas, amar aqueles “inamáveis”, gente que você e eu sabemos que ninguém ama.  

 

É muito mais gostoso e prazeroso amar aqueles que nos amam, aqueles que tem alguma coisa a oferecer para 

nós. Somos motivados a estar mais com as pessoas que nos amam, pois nossa alma não quer sair do conforto, não 

queremos ter a necessidade de entender as pessoas, de compreende-las, coisas que a gente exige do outro, não é 

verdade? Já percebeu que tem pessoas muito amáveis? O contrário também é uma verdade! 

 

No nosso círculo de amizades, de família, de colegas de trabalho, conhecemos muitas pessoas que são 

verdadeiros esmeril na nossa vida... Você sabe o que é esmeril? É uma pedra que se usa para amolar facas, 

tesouras, desbastar ferro e etc. Então, pare, pense e veja se você não conhece gente assim, talvez você seja uma 

delas. É muito fácil lembrarmos de quem esmerilha a vida da gente, mas será que eu também não ando 

esmerilhando a vida de muitas outras pessoas? Isso é só para você começar a refletir porque devemos amar os 

outros, pois tem gente que nos ama e tem paciência conosco. 

 

Por falar em esmerilhar, você sabia que a arca da aliança, lá do antigo testamento, aquele baú onde era guardada 

as tábuas da Lei, o maná e vara de Arão, que era o sinal da presença de Deus, era feita de madeira de acácia, uma 

madeira sem muito valor? Era uma madeira do deserto, muito espinhosa por fora que precisava ser lixada para 

ser usada, as lixas eram usadas para tirar os espinhos. (Êxodo 25.10-15) Essa arca lá atrás já vinha representando 

o que seríamos eu e você, os condutores da presença de Deus hoje em dia, e diga-se de passagem, olhe para a sua 

vida se não tinha muito espinho, e veja se a gente precisa ou não de umas lixas na nossa vida... Pois é, essas lixas 

normalmente são pessoas ao nosso redor, que Deus usa para lixar as nossas imperfeições de caráter e de 

temperamento. Mas lembre-se, não adianta somente ficar lembrando das lixas que Deus usa para lixar sua vida, é 

preciso lembrar de que de repente você também está sendo lixa na vida de alguém. 

 

Mas essas pessoas que nos ajudam a moldar nosso caráter, sendo lixas ou esmeril, sempre estão por perto, e saiba 

de uma coisa, quanto mais elas aparecem mais é sinal de que existe ainda algumas rebarbas ou espinhos em 

nossa vida. Não adianta ficar reclamando de perseguições e calúnias que se levantam contra sua vida, é melhor 

você começar a amar essas pessoas e entender que só pode ser um teste na sua vida, um teste de amar a aqueles 

que não são dignos de ser amados. Ver Gl 6:1-2) 

 

Talvez você se pergunte, mas porque Deus faz esse tipo de coisa com a gente? Queridos, quero que você saiba 

que Deus não está interessado apenas  em quem você é hoje, Ele sempre te vê em preparação para coisas maiores 

que você ainda não sabe (Jeremias 33.3). Deus sempre estará nos lapidando e aperfeiçoando para que execute 

seus planos aqui na terra. Exemplo muito forte disso foi com a vida de Gideão, (Juízes 6:11-16), esse homem 

estava escondido dos inimigos, mas o Senhor apareceu para ele e disse “O Senhor é contigo homem 

VALENTE”. Mas que valente era esse que ficou chorando cheio de “ais” diante de Deus. Deus viu Gideão lá na 

frente, Deus sabia que iria moldá-lo e transformá-lo num homem valente. Assim também é conosco, Deus nos vê 

lá na frente, por isso permite certas “lixas” para nos aperfeiçoar. 

 

Deus está esperando você melhorar para te soltar “mundo afora” para ser um pai ou uma mãe de multidões. 

Como você vai ser um líder de célula e ter êxito se ainda tem pendências na sua vida de relacionamentos? Basta 

alguém que você não se simpatiza aparecer na sua frente que você explode, fica com ódio, amargura e outras 

bobagens mais. Você seria um péssimo exemplo para seus discípulos, então Deus está tratando você, colocando 

pessoas difíceis ao seu lado para que você aprenda a lidar com quem não gosta de você, com quem fala mal de 

você, com quem critica você. Se você não aprender a lidar com isso, dificilmente trabalhará para o Reino do 

Senhor, dificilmente terá uma família, dificilmente terá um bom emprego, dificilmente ficará na igreja, e 

dificilmente será salvo. 
 


