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Tiago 1:12 

“Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, 
que Deus prometeu aos que o amam.” (Tiago 1.12) 

 
Harmonizar felicidade com aflição parece um desafio impossível de ser conciliados. Cristo por 
diversas vezes alertou a Seus discípulos que o caminho de Deus era um caminho estreito (Mateus 
7:13-14). Também alertou que deveriam levar a sua própria cruz e negar a si mesmo (Mateus 
16:24), o que mostrava que seria uma caminhada difícil. Ele não queria desanimar seus discípulos, 
mas mostrar-lhes que eles não são deste mundo, que estamos construindo o nosso acesso à vida 
eterna. Nesse sentido, o personagem modelo é o apóstolo Paulo. A vida de Paulo nos ensina que a 
vida cristã é cheia de provas. Mas nos ensina também a olhar além das dores, das perseguições, das 
tribulações. Ensina a dependermos do Deus que nos conduz, que nos consola, e que promete vida 
plena aos que perseveram, resistem, que Deus tem uma herança para seus servos fiéis. 
 
Em 2 Coríntios 11:32-33 observamos que Paulo teve de sofrer a humilhação de ser içado por uma 
janela de uma muralha como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz de 
governantes injustos que queriam a sua matá-lo para que não continuasse pregando o Cristo 
crucificado. Em Atos 16:23-24 observarmos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de 
uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos que a exploravam. Por isso, foi açoitado, 
lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco, mas preso cantava. Em Atos 19:23-26 
alguns ourives, temendo ficar sem seu lucro por produzirem imagens de deuses para adoração, 
incitaram grande tumulto contra Paulo e outros discípulos, o que fez a estadia de Paulo nessa 
cidade ainda mais perigosa. Em Atos 27:13-20 Paulo foi injustamente preso, é levado de navio até 
Roma, onde teria uma audiência sobre sua prisão injusta. No caminho, o navio deles sofre um grave 
naufrágio devido a uma tempestade e vemos que, após se recuperar do grave naufrágio, é picado 
por uma cobra venenosa que estava escondida entre os gravetos que ele pegava para fazer uma 
fogueira. Felizmente não morreu.  
 
Apesar da Bíblia não narrar esse fato, a tradição sobre a morte de Paulo diz que ele foi decapitado 
por Nero. Os sofrimentos que Paulo passou foram ainda maiores do que estes listados. Ele teve de 
suportar um espinho na carne (2 Coríntios 12:7), se separar de amigos queridos por causa do 
ministério (Atos 20:22-23). A vida cristã é composta de muitos desafios e algumas desilusões, como 
as que ele passou nos desvios de discípulos amados como Demas e Alexandre latoreiro. No 
entanto, a alegria cristã é um mistério de Deus. Jamais conseguimos ver Paulo triste pelos 
sofrimentos. Antes declarou: 2 Co 12:10 - “Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas 
necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então 
sou forte.” A fonte da nossa força é a recompensa, seremos coroados na nossa resistência e 
seremos amados por Deus na nossa perseverança.  
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