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DIAMANTES – 08 Diamantes Em lugares improváveis 
 

Responda: Você já teve uma expectativa frustrada? Conte sua experiencia mais marcante. 

 
Muitas bênçãos vêm até nós com uma aparência improvável. É como um presente embrulhado de 

maneira estranha. Se julgarmos apenas pelo “pacote” muitos de nós poderiam até desprezar o 

conteúdo, entretanto, quando você está em uma temporada difícil, não é fácil perceber isso. 

 

A nossa expectativa é de que os diamantes repousem em uma caixa de veludo preto. Entretanto, eles 

nunca vêm de Deus dessa forma. 

Nós servimos a um Deus que frequentemente envia a seus filhos presentes embrulhados de maneira 

estranha. Certamente não parecem presentes. Eles parecem provações. Um relacionamento 

fracassado, conflito no trabalho, conflito em casa, perda de emprego, problemas de saúde, aflição 

mental, como ansiedade e depressão. Se não esperarmos no Senhor, confiando 

Nele e permanecendo em fé, ficaremos cheios de amargura e decepção. Então, empurraremos os 

dons de volta ao Pai celestial. 

 

Quando negamos o presente de Deus, rejeitamos Seu plano e propósito para nossas vidas. 

Abandonamos os próprios diamantes para os quais Ele nos chamou. A Bíblia está cheia de pessoas 

que receberam presentes embrulhados de maneira estranha. Pegue o pacote. Deus está pronto para 

fazer algo incrível em sua vida. 

 

Ele estava prestes a trazer riqueza para Jó, uma família maravilhosa, muitas propriedades e muito 

sucesso. Na verdade, Deus prometeu abençoá-lo com o dobro. Mas pense nos presentes com 

embrulhos estranhos que apareceram primeiro na porta de Jó. O pacote número um chega: todos os 

rebanhos de Jó foram roubados ou queimados, enquanto os seus servos eram mortos. Pacote número 

dois: esse é, talvez, o mais doloroso embrulho que um pai poderia receber: todos os filhos morrem. 

Jó não fica com nada. Sem casa. Sem filhos. Sem Bíblia. Sem igreja. Menos sem Deus. Tudo o que 

ele pode dizer é:“O Senhor deu e o Senhor tirou; bendito seja o nome do Senhor” (Jó 1:21). 

 

Você já teve uma temporada como essa? Eu tive muitas. Cercado por esses pacotes de sofrimento e 

dor, Jó disse algo que amo "Sei que meu Redentor vive" (Jó 19:25). O que Jó estava realmente 

dizendo: “Nem mesmo o céu pode abalar minha confiança”. 

 

O inferno não pode abalar nossa confiança. Mas e quando Deus permite que coisas terríveis 

aconteçam? Jó colocou sua confiança em Deus. “Eu sei que meu Redentor vive", ele determinou, “e 

um dia, quando eu sair destes destroços, serei refinado como ouro puro e O verei por mim mesmo".  

Esse é um diamante bem ali! 

 

Jó sobreviveu ao julgamento. E Deus prometeu dar a ele o dobro de tudo o que ele perdeu. Acho 

interessante que Deus dobrou tudo que Jó tinha, exceto seus filhos. Deus lhe deu mais dez filhos, o 

mesmo número de antes. Por quê? Porque ele não os perdeu; eles estavam vivos e bem no céu. 

Quero encorajá-lo a receber os presentes de Deus embrulhados estranhamente. Aceite-os. Mesmo 

que doam. Mesmo que eles façam você se sentir mal. Mesmo que você não os compreenda. 

 

Os diamantes estão em lugares improváveis e talvez hoje mesmo você esteja diante de um deles! 

 


