
Se Deus me disser para fazer alguma coisa, tudo vai correr muito bem 
 

Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar 
o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. 
E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9:15-16  

 
Os cristãos costumam ter a crença que, se Deus lhes disser para fazer alguma coisa, tudo 
vai correr muito bem. E se não correr, ou aquele caminho não tinha sido orientado por Deus 
ou faltou fé. Vejamos alguns contraexemplos na Bíblia que derrubam esse tipo de pensamento:  
 
Caso 1: O SOFRIMENTO DE PAULO  
O primeiro exemplo é o apóstolo Paulo. O versículo que abriu este texto, tirado dos Atos dos 
Apóstolos, conta na mesma página que Paulo era “um vaso escolhido por Deus” e também que ele 
deveria padecer por causa do nome de Jesus Cristo. E com efeito, Paulo padeceu muito. Veja o 
relato que ele mesmo fez desse sofrimento em 2 Coríntios 11:23-33: 
 

São eles servos de Cristo? Eu ainda mais: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais 
vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes 
recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez 
apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.  
 
Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos 
de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios; perigos na cidade, 
perigos no deserto, perigos no mar, e perigos dos falsos irmãos.  
 
Trabalhei arduamente; muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas 
vezes fiquei em jejum; suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma 
pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas... Em Damasco, o 
governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. 
Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. 

 
Não há dúvida que Paulo era um mensageiro de Deus, que estava cumprindo uma missão 
fundamental para a história do cristianismo e, mesmo assim, passou por todo esse sofrimento. 

 
Caso 2: SERÁ QUE DEUS ERROU NO PLANEJAMENTO DO PRIMEIRO NATAL? 
Certa vez um amigo meu fez uma observação interessante: “se eu não tivesse absoluta confiança 
em Deus, pensaria que Ele não sabe planejar, pois quase tudo deu errado no primeiro Natal”. Ele 
se referia às condições em que Jesus chegou ao mundo: José e Maria (grávida de nove meses) 
chegaram a Belém em meio a um recenseamento e não encontraram londe ficar. Acabaram 
instalados num curral, em meio a animais, sendo que o berço de Jesus foi um cocho (manjedoura).  
 
A ideia de falta de planejamento divino fica ainda mais reforçada quando lembramos da mensagem 
dada por um anjo aos pastores da região (Lucas capítulo 2, versículos 11 e 12): “É que hoje vos 
nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: 
encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura”. Ou seja, Jesus nasceu onde 
e quando tinha mesmo que nascer, por incrível que possa parecer. Maria e José fizeram exatamente 
a vontade de Deus e ainda assim passaram por tudo aquilo.  
 
O problema 
Esperar que tudo corra muito bem quando estamos seguindo o caminho apontado por Deus (e ficar 
desapontado quando isso não acontece), não deixa de ser o mesmo tema que a Carol discutiu no 
domingo passado (felicidade), abordado com outras palavras. A cabeça das pessoas funciona mais 
ou menos assim: “sei que Deus conhece o futuro e Ele quer o meu bem, então tenho certeza que 
Ele me vai guiar na melhor direção possível: do pior emprego para o melhor; da solteirice para um 
bom casamento; da doença para a saúde; e assim por diante. Sempre caminhando para melhor”. 
 



É esse pensamento que os exemplos acima derrubam. Não foi isso que aconteceu com a maioria 
dos homens e mulheres de Deus. Eu poderia dar aqui muitos outros exemplos, como o sofrimento 
de vários profetas e de outros apóstolos. Como poderia citar também pessoas que deixaram de 
seguir a vontade de Deus e tudo aparentemente continuou bem (por exemplo, Salomão, que adorou 
outros deuses, por influência de várias de suas mulheres, e ainda assim continuou rico e poderoso). 
 
O que explica esse aparente paradoxo é que Deus pensa de forma diferente do que nós. Olhamos 
para as questões materiais, buscando conforto, segurança e prazer. Privilegiamos o aqui e agora. 
Deus pensa bem diferente. Ele olha para nosso comportamento e para a vida eterna. 
 
Deus se preocupa com nossas condições de vida, saúde, etc. Mas se preocupa muito mais com a 
forma como vivemos, com o que fazemos (ou deixamos de fazer). E tanto é que Jesus afirmou uma 
coisa surpreendente (Mateus 18:8-9): “Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, 
lança-o de ti; melhor te é entrar na vida aleijado, ou coxo, do que, tendo duas mãos ou dois pés, 
ser lançado no fogo eterno.  E, se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o, e lança-o de ti; melhor te é 
entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no inferno de fogo”.  
 
Repare o significado dessa declaração de Jesus: se seu bem-estar afasta você de Deus (talvez 
porque a vida boa lhe torne insensível, preguiçoso ou frio espiritualmente), é melhor sofrer e 
entrar no céu, do que continuar vivendo bem e acabar no inferno. Simples assim. 
 
Mudando a perspectiva da vida 

Nossa compulsão quase obsessiva pela felicidade, para que tudo dê certo, pode nos impedir de 
aprender quando as coisas não correrem bem. Como ficamos presos no que aconteceu, buscando 
razões e justificativas (que quase nunca conseguimos encontrar), deixamos de olhar para o futuro, 
para as portas que Deus abre à nossa frente.  
 
O jogador de basquete Michael Jordan, num comercial famoso, declarou: “errei cerca de nove mil 
lançamentos de bola à cesta ao longo da minha carreira... E falhei muitas vezes. E é por isso que 
tive sucesso”. Repare bem: para conseguir sucesso, ele precisou errar muito e aprender. Teve 
muitas derrotas antes de aprender a colher grandes vitórias. 
 
Atos dos Apóstolos capítulo 16 conta que Paulo e seus companheiros ficaram vagando pela Ásia 
Menor (Turquia), sem saber bem qual era a vontade de Deus (versículos 6 a 10). Tudo que Paulo 
sabia é que Deus não o queria na Ásia ou na Bitínia. Foi uma longa jornada (mais de 1.000 km, 
mas Paulo não desistiu, até que Deus o mandou para a Macedônia (versículos 9 e 10). 
 
Então, a partir daí tudo correu bem, não é? Não mesmo. No começo, em Filipos, até pareceu que 
sim: Paulo converteu Lídia (que se tornou no esteio da igreja local) e expulsou o espírito de 
adivinhação que tomava conta de uma jovem escrava, salvando-a de vida terrível. E aí o mundo 
despencou sobre a cabeça deles – os donos da escrava, que ganhavam muito dinheiro explorando 
seu dom satânico, se revoltaram e promoveram uma confusão. Paulo e Sila foram açoitados e 
acabaram presos (18 a 23). Mas não se deixaram abater: ficaram cantando hinos (versículo 25). E 
em meio a toda aquela provação, conseguiram o converter a família do carcereiro.  
 
Repare bem: Paulo e Silas continuaram a olhar para a frente, mesmo quando tudo parecia ir mal. 
Por isso viram as portas que Deus abria diante deles e perceberam como as coisas cooperaram 
para seu bem, mesmo aquelas que pareciam ruins.    
 
Vamos analisar um versículo muito conhecido e importante (Romanos 8:28), que tem tudo a ver 
com isso: “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo seu propósito”. 
 
Analisando uma promessa de Deus 
Para poder fazer isso, precisamos entender melhor seu contexto, começando a análise alguns 
versículos antes, em 23-25: “E não somente ela [a criação], mas também nós, que temos as 



primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a 
redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é 
esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com 
paciência o aguardamos. 
 
Paulo está falando aqui que os crentes passam por sofrimento no tempo presente, pois o mundo 
jaz no Maligno, mas aguardam a glória que há de vir, no final dos tempos (conforme o versículo 
18). E essa espera se apoia na sua esperança (fé), permitindo-lhes aguardar com paciência.  
 
E Paulo continua (versículos 26 e 27): “Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. 
Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos 
inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede 
pelos santos de acordo com a vontade de Deus”.  
 

O sofrimento e angustia dos fiéis geram fraqueza e Deus lhes manda ajuda através do Espírito 
Santo, já que, em meio à dificuldade, os crentes verdadeiros não mais conseguem pedir a Deus as 
coisas certas. E é aí que o próprio Espírito intercede por eles.   
 
Há aqui uma declaração muito interessante de Paulo, que prepara os dois próximos versículos: o 
apóstolo, no versículo 27, lembra que Deus sonda a mente do Espírito. Não podemos esquecer 
que, em outra de suas cartas, o mesmo Paulo ensina que o Espírito Santo conhece a mente do Pai 
(1 Coríntios 2:10-11). Ou seja, há relação íntima e trabalho conjunto entre Deus e o Espírito Santo.  
 
E Paulo agora chegamos aos versículos mais importantes (28 e 29), onde Paulo conclui seu 
pensamento: “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu 
Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos”.  
 
Os crentes, quando em dificuldades, recebem outra ajuda importantíssima. Deus e o Espírito, 
atuando em conjunto - a palavra “coopera”, no grego, é synergei (de onde vem sinergia) indicando 
trabalho conjunto para produzir o melhor resultado possível -, garantem que todas as coisas 
ocorram para o bem dos fiéis. Ou seja, as circunstâncias das suas vidas, inclusive seu sofrimento, 
acabam gerando resultado final positivo. E foi isso que aconteceu com Paulo, na Macedônia.   
 
E vale aí uma palavra de cautela: o “bem” nessa promessa não é o conforto material, a saúde ou a 
segurança do/a crente. O bem aí é Deus (afinal, Ele é a fonte de tudo de bom que existe). Ou seja, 
tudo coopera para que a relação do cristão com Deus seja preservada e solidificada. Isso não quer 
dizer que Deus não goste de derramar bênçãos sobre seus filhos/as. Afinal, Ele é nosso Pai e nos 
ama profundamente, gostando de derramar bênçãos sobre nossas vidas.  
 
Você poderia perguntar por que tem que ser assim? Por que Deus não torna o caminho dos 
seus filhos mais fácil? Acredito que a resposta esteja em Hebreus 11: 1 a 6: “Ora, a fé é a certeza 
daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos... Sem fé é impossível agradar a Deus, 
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam”. 
 
Se você souber todos os detalhes do que lhe espera e tiver todas a garantias de Deus, terá 
certezas. Não vai mais precisar de fé e aí perderia uma coisa fundamental no seu 
relacionamento com Deus.  
 
Viver pela fé envolve riscos, mas é isso que Deus espera de nós. E concluo com outro ensinamento 
de Paulo (Filipenses 4:12-13): “Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi 
o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, 
tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece”. 
  
Amém. 


