
:: Estudos para Células:: 

OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

TESTE DO SOLIDÃO Lição 16 
Lc. 14:22-23: “...E, despedida as multidões, subiu ao monte, afim de orar sozinho... Em caindo a tarde, lá estava ele só.” 

 
Graça e paz filhos do Eterno!!! Grandes são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus filhos e 

que tem permitido que a Palavra dEle penetre em suas vidas a ponto de à cada dia os mudar para melhor. Torna-se 

muito necessário estudar sobre os testes da vida, para que quando eles cheguem, estejamos, de uma certa forma, 

preparados para tirarmos “notas” boas neles.  

 

Hoje vamos falar de um teste difícil, que é o teste da solidão. Deus quando criou o homem, viu que não era bom ele 

estar só Gn. 2.18, e por isso lhe fez uma companheira. Nós, por natureza, somos seres sociáveis, precisamos de nos 

relacionar, não conseguimos ficar sozinhos, isolados, apesar de haver momentos que estar sozinho é importante, mas 

viver sozinho é muito complicado. E na vida cristã, nós passamos por momentos assim, de solidão, como é isso?  

 

Todos nós, se não passamos, haveremos de passar por momentos de nos sentirmos muito sozinhos, as vezes mesmo 

tendo ao lado diversas pessoas, talvez até uma multidão, mas mesmo assim nos sentindo sozinhos. Isso é por causa da 

diferença de relacionamentos, nem todo mundo que está ao nosso redor quer dizer que possa ser boa companhia. As 

vezes temos gente do nosso lado mas que não podemos abrir o coração, que não podemos contar nossas fraquezas, 

senão viramos reféns nas mãos dessas pessoas. Daí vem a defesa humana de se fechar e ter poucos amigos ou quase 

nenhum. 

 

E, o problema de se fechar, é que quando precisamos de alguém para conversar, para dividir alguma coisa, não 

encontramos, com isso pode aparecer sentimentos de derrota, sentimentos de depressão e outras coisas mais. Com 

esses sentimentos, vem sempre uma pitadinha diabólica dizendo à nossa alma que ninguém se preocupa conosco, que 

ajudamos muita gente mas ninguém ajuda a gente, que todos só querem se aproveitar da gente, que ninguém presta, 

que ninguém nos ama, que ninguém se interessa por nós, e vem o pensamento de que o melhor mesmo a fazer é 

sumir, é jogar tudo pro alto, é largar todo mundo e outras coisas a mais... 

 

No Salmo 25.16, o salmista clama ao Senhor para se voltar a Ele, pois estava sozinho e aflito. Solidão traz consigo a 

aflição. Na vida cristã, viveremos muitos momentos de solidão, que nos levará a ficarmos aflitos, aturdidos sem saber 

o que fazer, ou para onde ir. Mas é nessa hora que devemos buscar em Deus um refrigério, aproveitar o momento para 

buscarmos a Deus em oração, porque Ele providenciará alguém para nos aliviar o peso da cruz.  

 

Há um Louvor do ministério Livres para Adorar, que nos diz que Deus providenciou esse refrigério para o Senhor 

Jesus quando ele carregava a cruz sozinho, ali apareceu um estranho que ajudou Jesus a levar a cruz, veja em Lucas 

23.26. Jesus, aquele que havia curado enfermos, levantado aleijados, curado cegos, ressuscitado mortos, levantado 

doze apóstolos, agora estava sozinho com sua cruz, e quem apareceu para lhe ajudar? Ninguém daqueles, mas um 

estranho, um homem que a Bíblia nem cita mais a respeito dele. Ele foi o refrigério preparado por Deus. E diga-se de 

passagem que este estranho foi constrangido a ajudar... foi obrigado, forçado a carregar a cruz! 

 

Quero que você saiba que Deus sabe sim o peso da sua cruz e sabe até onde você pode agüentar, em 1Co 10:13, a 

Bíblia nos dá a tranqüilidade que não seremos tentados mais do que podemos suportar, então quando você estiver 

sentindo que suas forças estão já no fim, fique tranqüilo, o Senhor proverá livramento e refrigério. 

 

Mas estamos tratando somente o lado negativo da solidão, mas há pontos positivos nela também. Veja que no início 

do estudo dissemos que Jesus em muitas ocasiões saia do meio da multidão e procurava um lugar isolado para orar, 

refletir, pensar e ter com certeza estratégias vindas do Pai. E muitas vezes levava os discípulos também... Com isso 

podemos aprender que de vez em quando precisamos no isolar para buscarmos a presença do Senhor Deus em nossas 

vidas. É muito bom estar junto com os irmãos nas células, na igreja, mas nada é comparado ao tempo que se gasta na 

presença de Deus, indo à sala do Trono do Deus todo poderoso, onde ninguém mais pode ir senão aqueles que são 

adoradores do Senhor. Faça isso. Vá a presença dEle buscar cura, refrigério, estratégia. Ele vai te surpreender. Não há 

companhia melhor do que a de Deus, e Ele sempre estará contigo... 

 

É apenas um teste... o teste de estar “só”... o teste da solidão! Vai passar, e você vai aprender que nunca esteve só! No 

amor do eterno Pastor Adão Brasileiro 


