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De acordo com o livro de Hebreus, cada um de nós deve “lembrar-se dos primeiros dias, depois que vocês foram
iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento” (Hebreus 10:32). Lembre-se de como Deus tem
sido fiel – de como ele te ajudou em suas lutas e tribulações. Quando você converteu-se, talvez, a sua família
inteira achou que estivesse maluco; seus antigos amigos não queriam mais andar contigo. Pessoas te acusavam
no ambiente de trabalho simplesmente porque escolheu fazer o certo. E, agora, novamente, você pode estar
enfrentando acusações vindas de todos os lados. Por isso, é importante lembrar como Deus demonstrou o seu
poder e te ajudou no passado. Ele nunca falhou contigo, não é? Da mesma forma, não te desapontará nos dias
que estão por vir.
O escritor de Hebreus diz: “Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o
confisco dos próprios bens” (Hebreus 10:34). Muitos destes crentes ainda não tinham sofrido pessoalmente,
porém, sabiam muito bem o que os que vieram antes deles sofreram. Quando o texto diz que “aceitaram o
confisco dos próprios bens”, quer dizer que eles abriram mão dos seus planos e sonhos – de todas as suas ideias
de como suas vidas deveriam ser. Ao invés disso, estavam dispostos a abraçar o plano de Deus para as suas
vidas, sabendo que, possivelmente, isso implicaria em sofrimento.
O versículo continua: “pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes” (10:34). Esta é outra forma de
se preparar para um tempo de sofrimento. Não importa o que iremos passar, valerá a pena no final. Lembre-se,
lutamos pela vida eterna – não apenas para nós mesmo, mas pelo próximo. Lutamos para que possamos deixar
algo para a próxima geração.
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