
Provado para ser Provado para ser 
semelhante a Cristosemelhante a Cristo





RealidadeRealidade

Ninguém está livreNinguém está livre

Sabemos que toda a natureza Sabemos que toda a natureza 
criada geme até agora, como em criada geme até agora, como em 
dores de parto.                  dores de parto.                  

Rm 8.22Rm 8.22



RealidadeRealidade

23 E não só isso, mas nós 23 E não só isso, mas nós 
mesmos, que temos os mesmos, que temos os 
primeiros frutos do Espírito, primeiros frutos do Espírito, 
gememos interiormente, gememos interiormente, 
esperando ansiosamente nossa esperando ansiosamente nossa 
adoção como filhos, a redenção adoção como filhos, a redenção 
do nosso corpo.do nosso corpo.



Realidade Realidade 

Devemos esperar a Devemos esperar a 

dificuldadedificuldade

18 “Se o mundo os odeia, tenham 18 “Se o mundo os odeia, tenham 

em mente que antes me odiou”.em mente que antes me odiou”.



RealidadeRealidade

19 Se vocês pertencessem ao 19 Se vocês pertencessem ao 

mundo, ele os amaria como se mundo, ele os amaria como se 

fossem dele. Todavia, vocês fossem dele. Todavia, vocês 

não são do mundo, mas eu os não são do mundo, mas eu os 

escolhi, tirandoescolhi, tirando--os do mundo; os do mundo; 

por isso o mundo os odeia.       por isso o mundo os odeia.       

Jo 15Jo 15



RealidadeRealidade

11 Bem11 Bem--aventurados serão vocês aventurados serão vocês 
quando, por minha causa, os quando, por minha causa, os 
insultareminsultarem, os , os perseguiremperseguirem e e 
levantarem todo tipo de calúnialevantarem todo tipo de calúnia contra contra 
vocês. 12 Alegremvocês. 12 Alegrem--se e regozijemse e regozijem--se, se, 
porque grande é a sua recompensa porque grande é a sua recompensa 
nos céus, pois da mesma forma nos céus, pois da mesma forma 
perseguiram os profetas que viveram perseguiram os profetas que viveram 
antes de vocês.antes de vocês.

Mt 5Mt 5



ErrosErros

A solução do meu problema é A solução do meu problema é 

minha maior necessidade!minha maior necessidade!

Deus se esqueceu de mim!Deus se esqueceu de mim!

A Bíblia não fala nada sobre A Bíblia não fala nada sobre 

meu problema!meu problema!



Deus não nos prometeu um mar de Deus não nos prometeu um mar de 

rosas. Pelo contrário, Ele usa as rosas. Pelo contrário, Ele usa as 

dificuldades para ficarmos cada vez dificuldades para ficarmos cada vez 

mais parecidos com Seu Filho.mais parecidos com Seu Filho.

Qual o Seu Propósito?Qual o Seu Propósito?



O que Deus ensina sobre O que Deus ensina sobre 
dificuldadesdificuldades

TeologiaTeologia



Qual a origem?Qual a origem?

DIFICULDADE

Outros

Diabo

Circunstâncias

Eu

DEUS



Deus permiteDeus permite

Nele fomos também Nele fomos também 
escolhidos, tendo sido escolhidos, tendo sido 
predestinados conforme o predestinados conforme o 
plano daquele que plano daquele que faz todas faz todas 
as coisas segundo o as coisas segundo o 
propósito da sua vontade.propósito da sua vontade.

Ef 1.11 Ef 1.11 



SatanásSatanás

Como leão:Como leão: 1 Pe 5.81 Pe 5.8

Estejam alertas e vigiem. O Estejam alertas e vigiem. O 
Diabo, o inimigo de vocês, anda Diabo, o inimigo de vocês, anda 
ao redor como leão, rugindo e ao redor como leão, rugindo e 
procurando a quem possa procurando a quem possa 
devorar.devorar.



Como Como Homicida:Homicida: Jo 8.44Jo 8.44

“Vocês pertencem ao pai de “Vocês pertencem ao pai de 
vocês, o Diabo, e querem realizar vocês, o Diabo, e querem realizar 
o desejo dele. Ele foi homicida o desejo dele. Ele foi homicida 
desde o princípio e não se desde o princípio e não se 
apegou à verdade, pois não há apegou à verdade, pois não há 
verdade nele. Quando mente, fala verdade nele. Quando mente, fala 
a sua própria língua, pois é a sua própria língua, pois é 
mentiroso e pai da mentira.mentiroso e pai da mentira.

SatanásSatanás



Como Mensageiro:Como Mensageiro: 2 Cor 12.72 Cor 12.7

Para impedir que eu me Para impedir que eu me 
exaltasse por causa da exaltasse por causa da 
grandeza dessas revelações, grandeza dessas revelações, 
foifoi--me dado um espinho na me dado um espinho na 
carne, um mensageiro de carne, um mensageiro de 
Satanás, para me atormentar.Satanás, para me atormentar.

SatanásSatanás



CircunstânciasCircunstâncias

Rm 8.28Rm 8.28

Sabemos que todas as coisas Sabemos que todas as coisas 
cooperam para o bem cooperam para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados daqueles que são chamados 
segundo o seu propósito.segundo o seu propósito.



PessoasPessoas

Lc 6.41Lc 6.41

Por que vês tu o argueiro no Por que vês tu o argueiro no 

olho de teu irmão, porém olho de teu irmão, porém 

não reparas na trave que não reparas na trave que 

está no teu próprio?está no teu próprio?



Eu mesmoEu mesmo

Tg 1.14Tg 1.14

Ao contrário, cada um é Ao contrário, cada um é 
tentado pela sua própria tentado pela sua própria 
cobiça, quando esta o atrai e cobiça, quando esta o atrai e 
seduz.seduz.



Como reagir às DificuldadesComo reagir às Dificuldades

FocoFoco



Entender o propósitoEntender o propósito de de 

DeusDeus

Nossos pais nos Nossos pais nos 
disciplinavam por curto disciplinavam por curto 
período, segundo lhes parecia período, segundo lhes parecia 
melhor; mas Deus nos melhor; mas Deus nos 
disciplina para o nosso bem, disciplina para o nosso bem, 
para que participemos da sua para que participemos da sua 
santidadesantidade.. Hb 12.10Hb 12.10



Nenhuma disciplina parece Nenhuma disciplina parece 
ser motivo de alegria no ser motivo de alegria no 
momento, mas sim de momento, mas sim de 
tristeza. Mais tarde, porém, tristeza. Mais tarde, porém, 
produz fruto de justiçaproduz fruto de justiça e e 
paz para aqueles que por paz para aqueles que por 
ela foram exercitados. ela foram exercitados. 

Hb 12.11Hb 12.11



Meus irmãos, considerem Meus irmãos, considerem 
motivo de grande alegria o motivo de grande alegria o 
fato de passarem por fato de passarem por 
diversas provações, diversas provações, pois pois 
vocês sabem que vocês sabem que a prova da a prova da 
sua fé produz perseverançasua fé produz perseverança..

Tg 1.2Tg 1.2--33



Porquanto aos que de Porquanto aos que de 
antemão conheceu, também antemão conheceu, também 
os predestinou os predestinou PARA SEREMPARA SEREM
CONFORMES À IMAGEM DE CONFORMES À IMAGEM DE 
SEU FILHOSEU FILHO, a fim de que ele , a fim de que ele 
seja o primogênito entre seja o primogênito entre 
muitos irmãos. muitos irmãos. 

Rm 8.29Rm 8.29



Deus está trabahandoDeus está trabahando

Palavra
Dificuldades

Minha Vida



Em quem confio?Em quem confio?

5 Assim diz o Senhor:“5 Assim diz o Senhor:“Maldito é o Maldito é o 
homem que confia nos homenshomem que confia nos homens, , 
que faz da humanidade mortal a que faz da humanidade mortal a 
sua força, mas sua força, mas cujo coração se cujo coração se 
afasta do Senhor.afasta do Senhor. 6 Ele será como 6 Ele será como 
um arbusto no deserto;não verá um arbusto no deserto;não verá 
quando vier algum bem.Habitará quando vier algum bem.Habitará 
nos lugares áridos do deserto, nos lugares áridos do deserto, 
numa terra salgada onde não vive numa terra salgada onde não vive 
ninguém.ninguém. Jr 17Jr 17



7 “Mas 7 “Mas bendito é o homem que bendito é o homem que 
confia no confia no Senhor e cujaSenhor e cuja esperança esperança 
é o Senhoré o Senhor.. 8 Ele será como uma 8 Ele será como uma 
árvore plantada junto às águas e árvore plantada junto às águas e 
que estende as suas raízes para o que estende as suas raízes para o 
ribeiro.Ela não temerá quando ribeiro.Ela não temerá quando 
chegar o calor, porque as suas chegar o calor, porque as suas 
folhas estão sempre verdes; não folhas estão sempre verdes; não 
ficará ansiosa no ano da seca nem ficará ansiosa no ano da seca nem 
deixará de dar fruto”.deixará de dar fruto”. Jr 17Jr 17



FRUTOS DAS FRUTOS DAS 
DIFICULDADESDIFICULDADES



Fruto 1Fruto 1 Fé aprovadaFé aprovada

JóJó

Como vocês sabem, nós Como vocês sabem, nós 
consideramos felizes aqueles consideramos felizes aqueles 
que mostraram perseverança. que mostraram perseverança. 
Vocês ouviram falar sobre a Vocês ouviram falar sobre a 
perseverança de Jó e viram o fim perseverança de Jó e viram o fim 
que o Senhor lhe proporcionou. que o Senhor lhe proporcionou. 
O Senhor é cheio de compaixão O Senhor é cheio de compaixão 
e misericórdia.e misericórdia. Tg 5.11 Tg 5.11 



Abraão Abraão 

Pela fé Abraão, quando Deus o pôs Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à à 
prova, ofereceuprova, ofereceu Isaque como Isaque como 
sacrifício. Aquele que havia recebido sacrifício. Aquele que havia recebido 
as promessas estava a ponto de as promessas estava a ponto de 
sacrificar o seu único filho, Abraão sacrificar o seu único filho, Abraão 
levou em contalevou em conta que Deus pode que Deus pode 
ressuscitar os mortos e, ressuscitar os mortos e, 
figuradamente, recebeu Isaque de figuradamente, recebeu Isaque de 
volta dentre os mortos.volta dentre os mortos. Hb 11.17,19Hb 11.17,19



Fruto 2Fruto 2 Alegria renovada Alegria renovada 

Nisso Nisso vocês exultamvocês exultam, ainda que agora, , ainda que agora, 
por um pouco de tempo, devam ser por um pouco de tempo, devam ser 
entristecidos por todo tipo de entristecidos por todo tipo de 
provação. Assim acontece para que provação. Assim acontece para que 
fique comprovado que fique comprovado que a fé que vocês a fé que vocês 
têmtêm, muito mais valiosa do que o ouro , muito mais valiosa do que o ouro 
que perece, mesmo que refinado pelo que perece, mesmo que refinado pelo 
fogo, fogo, é genuína e resultará em louvor, é genuína e resultará em louvor, 
glória e honra, quando Jesus Cristo glória e honra, quando Jesus Cristo 
for revelado.for revelado. 1 Pe 1.6,71 Pe 1.6,7



Meus irmãos, Meus irmãos, considerem considerem 
motivo de grande alegriamotivo de grande alegria o o 
fato de passarem por fato de passarem por 
diversas provações, pois diversas provações, pois 
vocês sabem que a prova da vocês sabem que a prova da 
sua fé produz perseverança.sua fé produz perseverança.

Tg 1.2,3Tg 1.2,3



Fruto 3Fruto 3 Encorajamento Encorajamento 

Meus irmãos, eu mesmo Meus irmãos, eu mesmo 
estou convencido de que estou convencido de que 
vocês estão cheios de vocês estão cheios de 
bondade e plenamente bondade e plenamente 
instruídos, instruídos, sendo capazes de sendo capazes de 
aconselharaconselhar--se uns aos outros.se uns aos outros.

Rm 15.14Rm 15.14



APLICAÇÃOAPLICAÇÃO



Transmitir a posse Transmitir a posse –– paradidomi (gr)paradidomi (gr)

Quando insultado, não revidava; Quando insultado, não revidava; 
quando sofria, não fazia ameaças, quando sofria, não fazia ameaças, 
mas mas entregavaentregava--se àquele que julga se àquele que julga 
com justiça.com justiça. 1 Pe 2.23 1 Pe 2.23 

Entregar tudo a DeusEntregar tudo a Deus




