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OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

O TESTE DA SEGURANÇA (lição 3) 

 

Muito bem queridos discípulos, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os testes da nossa vida cristã, hoje 

falaremos sobre o teste da segurança. Você tem confiança em Deus? Satanás muitas vezes quer que duvidemos dessa 

segurança, ele fez isso com Jesus na tentação no deserto, levou Jesus a um lugar alto e mandou Jesus pular, pois os 

anjos poderiam pega-lo no colo, mas Jesus não aceitou esse desafio bobo, ele não precisava testar a segurança do seu 

Pai, sabia que Deus estava ao seu lado sempre e que não iriam abandoná-lo; Mateus 4:6-7.  

 

O teste da segurança: ...Não confiamos na carne Filipenses 3.3b Não devemos depositar nossa confiança no ser  

humano, seja em nós mesmos ou em outros. Em quem Deus quer que depositemos nossa confiança? Somente nEle. 

Em João 15.5, Jesus disse: Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito 

fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Deus se desagrada da auto-suficiência humana. Ele quer que sejamos 

totalmente dependentes dEle e confiemos nEle. Ele quer que sejamos tão dependentes dele como o galho é da videira. 

Se for tirado da videira, vai murchar rapidamente. Ele quer que confiemos nEle em tudo na vida. 

 

Como, então, Deus nos testa em relação à confiança que depositamos nEle? Às vezes achamos que estamos muito 

seguros de nossa confiança no Senhor; então alguém nos rejeita e, subitamente, não entendemos o que está 

acontecendo e por que. (Se você acha que Deus não permite que tal coisa aconteça, está enganado, pois Ele permite.) 

Os outros podem até nos magoar no momento, mas, no final, eles nos ajudarão a entender em quem devemos deposi-

tar nossa confiança: não em quem não a merece, mas nAquele que faz jus a ela. 

 

A triste verdade é que as pessoas nem sempre são confiáveis. Se você estiver num círculo de pessoas e colocar sua 

confiança nelas, posso assegurar-lhe que, cedo ou tarde, uma ou mais entre elas irão decepcioná-lo. Alguém vai 

desapontá-lo fazendo algo que você não esperava que fizesse ou não fazendo o que você esperava que fizesse. Isso faz 

parte da natureza humana. Quando isso acontece conosco, Deus tenta nos poupar de um grande sofrimento dizendo: 

"Por que você não depositou sua confiança em mim desde o princípio?" 

 

Claro que podemos ter relacionamentos com os outros. Podemos confiar nas pessoas, embora somente até certo ponto. 

Mas, quando depositamos nas pessoas a confiança que deveria ser depositada apenas em Deus, Ele acaba nos 

revelando as fraquezas delas, para que saibamos que colocamos nossa confiança em quem não deveríamos. Como 

Deus prepara um cristão? Ele nos dá uma série de testes, pois eles fazem com que as impurezas de nossa vida subam à 

superfície, de onde podem ser removidas. Nada melhor para mostrar quem realmente somos do que um teste. 

 

Deus continua nos dando pequenos testes e nos faz passar por eles várias vezes até que aprendamos. Os testes não 

mudam, mas nós mudamos. Não seria maravilhoso se chegássemos ao ponto de não nos irritarmos com as pequenas 

coisas da vida? Tipo um pneu que fura no meio da chuva, uma bicicleta que estraga quando você mais precisa dela, 

uma panela de gordura que cai no chão da cozinha, um motorista barbeiro que nos dá uma fechada, uma meia jogada 

no meio da sala, uma toalha molhada na cama, uma torneira aberta, cabelos no lavatório e outras coisas mais. Isto 

tudo é um teste! 

As vezes nós queremos paz a qualquer custo, queremos que as coisas ao nosso redor mudem de formar radical para 

nos agradar mais. Mas na verdade não são as coisas que precisam de mudança, elas sempre acontecerão, o que 

precisa de mudança somos nós. 
 

Na verdade, alguns passam a vida toda tentando mudar tudo e todos, tentando controlar os outros, tentando controlar o 

diabo e tentando controlar suas circunstâncias, sem perceberem a verdadeira fonte de nossa infelicidade e tristeza. 

Essas pessoas saem por aí dizendo: "- Senhor, não sou feliz; - O diabo está me incomodando; - Os outros estão 

falhando comigo, me decepcionando; - Preciso de certas coisas para me sentir feliz, e o Senhor não as dá a mim". 

Mas quem age assim nunca muda porque sempre espera que os outros ou as circunstâncias mudem. 

 

Deus quer usar todas essas pessoas e coisas de que não gostamos para nos aperfeiçoar. E, quando mudamos, ou elas 

desaparecerão, ou não nos incomodarão mais; de qualquer forma, não fará mais diferença. Em Quem Você Está 

Depositando Sua Confiança, em quem você tem segurança? Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu 

nariz. Pois em que é ele estimado? Isaías 2.22. Aqui Deus está nos perguntando: "Por que estão depositando sua 

confiança em frágeis mortais, que só vivem pouco tempo? Que valor eles têm em si mesmas? Ora, depositem sua 

confiança em mim". 


