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 O TESTE DA CONFIANÇA (LIÇÃO 1) 

 

Queridos discípulos vamos começar hoje uma nova série de estudos nas células. Esses estudos vão nos ensinar um 

pouco mais de maturidade na nossa vida cristã, pois o que temos visto  muitas pessoas imaturas em suas vidas 

cristãs, sempre que são acometidas de alguma luta, dificuldade ou problema querem abandonar o barco, deixar 

suas famílias, seus empregos e até mesmo a igreja e sua vida com Deus. Temos uma visão de discipulado, e 

discipulado nos fala de crescimento, nos fala de alcançarmos um coração sábio. Discipulado nos fala de 

perseverança, ninguém é discípulo se não perseverar, as dificuldades aparecem e vem a necessidade de 

doutrinarmos nossas almas e dar a elas vozes de comando para ter paciência e suportar os testes que a vida nos 

propõem. Muito bem, vamos analisar os diversos testes pelos quais podemos passar no nosso dia a dia, e o primeiro 

deles é do teste da confiança: 

O teste da confiança 

Mas ele sabe o meu caminho; se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Jó 23.10. 

Um dos testes que devemos esperar encontrar em nossa jornada com Deus é o da confiança. Devemos confiar em 

Deus quando não compreendemos o que está acontecendo em nossa vida. Quantas vezes dizemos a Deus: "O que 

está acontecendo em minha vida? O que o Senhor está fazendo? O que está havendo? Não estou entendendo 

nada!". Às vezes, parece-nos que as coisas que acontecem conosco estão nos levando numa direção totalmente 

oposta àquela que achamos que Deus nos revelou. Às vezes Deus nos guia dessa forma, e devemos aprender a 

seguir sua   orientação, caso contrário seremos levados por nossa própria vontade e perderemos de vista a vontade 

de Deus para nossa vida. 

 

Não é porque Deus nos diz para fazermos algo que devemos nos apressar e fazer aquilo no dia seguinte, ou no ano 

seguinte, ou mesmo em cinco anos. Ele quer que descansemos nEle e aguardemos seu tempo perfeito para agirmos. 

E por quê? Porque tudo o que fazemos nesse meio tempo será parte do que iremos fazer em definitivo, embora 

cada parte desse processo, se observada isoladamente, não faça sentido no momento. É nesse ponto que muitas 

pessoas desistem e fracassam; ficam confusas, saem pela tangente e voltam a fazer algo mais fácil e prático para 

elas. 

 

Se você estiver num ponto de sua vida em que nada faz sentido, confie em Deus mesmo assim. Diga a si mesmo: 

"Isto só pode ser um teste". Uma das coisas que aprendemos no decorrer dos anos é que em toda relação de 

confiança com Deus sempre haverá perguntas não respondidas. Afinal, se tivermos todas as respostas para todas 

as perguntas, não há necessidade de confiar, pois já sabemos de tudo. 

Enquanto Deus continuar a nos preparar para que confiemos, sempre haverá algo em nossa vida que não 

compreenderemos. Por isso devemos aprender a dizer: "Senhor, não entendo o que está acontecendo, mas confio 

em Ti". Devemos confiar em Deus quando não entendemos; quando o céu faz silêncio. 

 

Você não acha ótimo quando Deus não está dizendo nada? É claro que não estamos falando da nossa vida 

devocional, onde falamos com Deus diariamente e podemos ouvir sua voz também nos ensinando através da 

Palavra, o que estamos falando são daqueles momentos em que Deus nos fala de tal maneira que muda nossas 

diretrizes, muda nossos planos, nossos pensamentos, nosso modo de viver e outras coisas mais. Não é fácil receber 

respostas imediatas de Deus a todo momento, é preciso sensibilidade espiritual, investimento em oração, 

consagração e etc. 

 

Em certas ocasiões, passa-se um bom tempo para recebermos uma  instrução direta ou específica de Deus sobre 

um plano geral que Ele tem para nossas vidas ou ministérios. Podemos ouvi-lo sobre o que devemos falar, como 

lidar com certas situações, que decisão tomar e coisas do gênero, mas não temos uma palavra nova vinda dEle 

trazendo uma nova orientação que poderá mudar nossas vidas a todo momento, todo dia ou toda hora; 

 

Às vezes podemos ficar frustrados e com vontade de dizer: "Diga-me alguma coisa, Senhor". Mas devemos 

aprender que, se Ele não me diz nada novo, preciso continuar fazendo a última coisa que Ele me disse para fazer, 

não importa o que seja, preciso  continuar confiando nEle. Talvez pode demorar muito tempo até que ele fale 
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diretamente conosco nos dando novas instruções sobre nossa vida, nosso ministério, sobre nossos sonhos. O 

importante é se Ele falar algo diferente para nós, precisamos ir e fazer o que Ele mandou. Mas, enquanto Ele não 

nos fala nada novo, precisamos continuar fazendo o que Ele já nos disse para fazer. 


