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Eu não esperava que fosse Assim 
 

Hebreus 12:3-15 
 

Introdução: jamais podemos nos esquecer de que Deus, além de ser Deus, também é o nosso 
Pai. Como filhos, estaremos em todo tempo aprendendo com o Pai. Entretanto, ainda que isso 
não seja muito difícil de entender, por outro lado, as dificuldades aparecerão por não 
compreendermos os métodos usados por Deus para nos ensinar. A sua pedagogia nem 
sempre é assimilada com facilidade.  

 
Muitas vezes, no meio das tribulações, perplexos com a circunstância, muitos dizem: “Eu Não 
Esperava que Fosse Assim”. Todavia, o seu amor por nós é a garantia de que qualquer 
processo aplicado por Ele, certamente, nos fará crescer. Partindo desse princípio, com base 
em Hebreus 12, veremos alguns pontos que nos ajudarão a agirmos corretamente nos dias de 
tribulação: 

 
1. A questão do sofrimento – em primeiro lugar, nos versos 3 e 4, a Bíblia faz uma comparação 

entre o sofrimento de Cristo e o sofrimento dos filhos de Deus. Diz o texto, que devemos 
considerar aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, referindo-se ao sofrimento 
imposto a Jesus. Em seguida, o texto diz que o exemplo de Jesus é para que não desmaiemos 
em nossas almas, já que ninguém precisou resistir até ao sangue, como foi com Cristo.   
 
Quando se fala em sofrimento, muitos questionam: “Mas eu vim para o Evangelho para 
sofrer?” A resposta é: evidentemente que não. Porém, não podemos desconsiderar a 
possibilidade de, eventualmente, termos que enfrentar lutas e tribulações. Ou seja, o 
sofrimento, ainda que seja indesejável, também faz parte da vida dos filhos de Deus. 
 

2. Compreender os propósitos – em segundo lugar, devemos entender que as coisas não 
acontecem por acaso sem ter um propósito definido. Do verso 5 até o verso 11, a Bíblia deixa 
claro que o sofrimento e as lutas pelas quais passamos têm por objetivo o nosso treinamento 
e a nossa disciplina. Ainda que no momento da dor não compreendamos a aplicação do que 
está nos acontecendo, o texto de Hebreus nos garante que os infortúnios são na verdade atos 
do amor de Deus em nosso favor (6). Tudo o que Deus permite que nos aconteça produzirá a 
sua vida e o seu caráter em nós. 
 

3. Ter uma postura correta – em terceiro lugar, no meio das lutas, quando estamos enfrentando 
os desafios que são próprios da vida cristã, temos que manter uma postura correta. Deus 
espera que os seus filhos assumam um posicionamento que permita a liberação da sua 
bênção. Do verso 12 ao 15, encontramos três orientações bíblicas para o tempo da 
dificuldade: 
 

a) Restabelecer mãos e joelhos: no verso 12, a Bíblia diz que devemos restabelecer as 
mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Em outras palavras, o texto está dizendo para 
não desistirmos, para não nos entregarmos. Reparem que ele usa o verbo 
restabelecer, as mãos restabelecidas dizem respeito à guarda levantada de um 
guerreiro, que em momento algum desiste de lutar. Os joelhos se referem à estrutura 
que mantêm o guerreiro em pé. Portanto, não desista, não pare de lutar! 
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b) Fazer caminhos retos: no verso 13, a Bíblia diz que devemos fazer caminhos retos. 
Quando estamos passando por lutas, muitas vezes a nossa alma quer se rebelar. Ela se 
revolta com os acontecimentos, e nesse momento, muitos se entregam ao pecado e 
fazem o que não deviam. Veja que a Bíblia nos aconselha a fazer o que é certo. 
Entenda que fazer caminhos retos é uma responsabilidade nossa, compete a nós 
mantermos o nosso compromisso e honrarmos a Deus com as nossas ações.  
 

c) Buscar santificação: no verso 14, a Bíblia nos aconselha a buscarmos a santificação. 
Não há nada que seja melhor para nós do que a busca da santificação, principalmente, 
quando estamos no meio das provas. Ao invés de questionarmos a situação, devemos 
buscar a face do nosso Deus, aquele que é Poderoso para mudar a nossa história.  

 
4. Proteger a alma – em quarto lugar, no verso 15, diz o texto que não devemos nos separar da 

graça de Deus e que não haja raiz de amargura que nos contamine. Já falamos um pouco 
sobre isso, mas gostaríamos de acrescentar algumas considerações. Geralmente, quando 
alguém está sofrendo, e não consegue entender qual a razão, muitos questionamentos 
aparecem na sua mente. Muitos se sentem injustiçados, outros acham que Deus esqueceu-se 
delas, outros se revoltam com a igreja e entregam a alma a todo tipo de sentimento.  
 
A partir daí, esses sentimentos adoecidos vão se enraizando de tal forma na alma, fazendo 
com que a amargura tome conta. Além de criar um bloqueio na vida daquele que cultivou 
essas raízes de amargura, o texto também nos alerta que essa amargura se espalha e 
contamina a coletividade. Por isso, no tempo das provas, quando as dificuldades se 
apresentam, quando estamos sofrendo, temos que tomar todos os cuidados com a nossa 
alma, a fim de que nenhuma raiz de amargura se instale em nossos corações.  

 


