
LUTANDO CONTRA A IMPACIÊNCIA 

Lamentações 3.25; Tiago 5.7-11 

 

Introdução 

A impaciência é uma forma de incredulidade. É o que começamos a sentir quando duvidamos 
da sabedoria do tempo de Deus ou da bondade de sua orientação. Ela surge em nosso coração 
quando o nosso plano é interrompido ou destruído. Ela pode ser incitada por uma longa espera 
na fila do caixa, ou um golpe repentino que suprime metade dos nossos sonhos. 

 

1. A força interior da paciência (Cl 1.11) 

Força é a palavra certa. O apóstolo Paulo orou pela igreja de Colossos, para que eles fossem 
“fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e 
longanimidade” (Cl 1.11). Paciência é a evidência de uma força interior. A paciência exige uma 
enorme força interior.  

Para o cristão, essa força vem de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está orando pelos 
colossenses. Ele está pedindo a Deus para habilitá-los para a perseverança paciente que a vida 
cristã exige. Mas, quando ele diz que a força da paciência é “segundo a força da sua (de Deus) 
glória”, ele não quer dizer apenas que é necessário poder divino para tornar uma pessoa 
paciente. Ele quer dizer que a fé nesse poder glorioso é o canal através do qual vem o poder 
para a paciência. A paciência é uma das virtudes cristãs do fruto do Espírito (Gl 5.22). O apóstolo 
Paulo está orando para que Deus nos conecte com a “força da sua glória” que habilita à 
paciência. E essa conexão é a fé. 

 

2. A chave para a paciência é a soberania de Deus (Sl 23.6; 84.11; Is 64.4; 

Rm 8.28,31,32) 

Precisamos confiar que Deus é poderoso para transformar todos desvios e obstáculos em 
resultados gloriosos. 

Se nós acreditássemos que a nossa longa espera no sinal vermelho fosse Deus nos 
mantendo distantes de um acidente prestes a acontecer, nós seríamos pacientes e contentes. 
Se nós acreditássemos que a nossa perna quebrada fosse a maneira de Deus revelar um câncer 
em seu início na radiografia, não murmuraríamos pela inconveniência. Se acreditássemos que 
o telefonema no meio da noite fosse a maneira de Deus de nos despertar para sentir o cheiro 
de fumaça no porão da casa, não resmungaríamos com a perda do sono. A chave para a 
paciência é descansar, confiar na graça soberana de Deus, para transformar todas as nossas 
interrupções em recompensas.  

Em outras palavras, a força da paciência depende da nossa capacidade de crer que Deus 
está planejando algo bom para nós, em todos os nossos atrasos e desvios.  

Por exemplo, a história de José em Gênesis 37-50 é uma grande lição de por que devemos 
ter fé na soberana graça futura de Deus.  

Qual teria sido a chave para a paciência de José durante todos esses longos anos de exílio e 
abuso? A resposta é: A fé na graça futura – a graça soberana de Deus para transformar o lugar 
não planejado e o rumo não planejado no final mais feliz que se possa imaginar (Gn 45.7; 50.20). 

 

3. Confiar que nem mesmo a morte é uma interrupção decisiva (Rm 8.35-

38; 14.7-9; Ap 2.10) 

Isso é verdadeiro, mesmo em caso de morte. Alguns santos morrem na prisão (Ap 2.10). Mas 
até mesmo a morte torna-se serva dos filhos de Deus. “Tudo é vosso...seja o mundo, seja a vida, 
seja a morte...tudo é vosso, e vós, de Cristo, e Cristo de Deus” (1 Co 3.21-23). Sendo posse 
nossa, a morte nos serve; ela existe para nosso benefício. Mesmo se morrermos, nós 
conquistamos. E a morte acaba servindo a nosso melhor interesse. 



Assim, a lição de José – e toda a Bíblia afirma: Quando atrasos, desvios, frustrações, 
provações, e oposição arruínam os nossos planos e predizem o mal para nós, a fé na graça 
futura se prende ao propósito soberano de Deus de realizar algo magnífico. Essa é a chave para 
a paciência.  

 

4. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo (Tg 5.7-11) 

Temos enfatizado que essa graça é “soberana”. Precisamos também salientar que isso é 
graça. É misericórdia e cheia de boa vontade em relação a nós. Isso é o que Tiago salienta sobre 
a experiência de sofrimento de Jó e a sua luta contra a impaciência.  

Tiago quer que vejamos o fim do sofrimento de Jó. A palavra “fim” é telos e significa “objetivo” 
(Tg 5.11). Era o objetivo de Deus, em todas as suas relações com Jó, ser misericordioso e 
prepará-lo para uma bênção maior. Isso é o que Jó tinha deixado passar e a razão de ele se 
arrepender da sua murmuração, do jeito que fez: “Por isso, me abomino e me arrependo no pó 
e na cinza” (Jó 42.6). O poder da paciência flui da fé nesta verdade: Em todas as suas relações 
conosco, o seu objetivo é “cheio de terna misericórdia e compassivo”. A fé na graça é a fé na 
graça que é soberana, e soberania que é graciosa. 

 

5. Pela fé e paciência herdamos as promessas (Hb 6.12) 

A paciência é sustentada pela fé na promessa de graça futura. Em cada frustração não 
planejada no caminho da obediência, a Palavra de Deus é verdadeira: “Não deixarei de lhes 
fazer o bem; e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim” (Jr 32.40). 
“Ele nos segue com bondade e misericórdia todos os dias” (Sl 23.6). A murmuração impaciente 
é, portanto, uma forma de incredulidade. 

É por isso que o mandamento de ser paciente assume um imenso significado. Jesus disse: 
“É na vossa perseverança (paciente) que ganhareis a vossa alma” (Lc 21.19). E o escritor aos 
Hebreus disse: “Sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas” (Hb 6.12). 
Chegamos à nossa herança pelo caminho da paciência, não porque a paciência é uma obra da 
carne que adquire a salvação, mas porque a paciência é um fruto da fé na graça futura. 

Precisamos lembrar constantemente a nós mesmos que somos salvos para as boas obras, e 
não pelas boas obras (Ef 2.8-10). Somente a fé nos une a Cristo, que é a nossa justiça perfeita 
diante de Deus. Nesta posição justa, que temos pela fé somente, recebemos o Espírito Santo 
para nos ajudar a perseverar até o fim, em crescente semelhança a Cristo.  

Pela fé na graça futura, diante de tempos difíceis, devemos aprender na caminhada diária a 
esperar com Deus no lugar não planejado da obediência, e andar com Deus no ritmo não 
planejado da obediência.  

 

Conclusão 

A Palavra de Deus deve vencer sempre a nossa incredulidade, e a fé na graça futura deve 
vencer sempre a nossa impaciência. 

Vamos dizer sempre com o salmista: “Esperei confiantemente pelo Senhor” (Sl 40.1). 
“Aguardo o SENHOR, a minha alma o aguarda; eu espero na sua palavra” (Sl 130.5). 

Com o profeta Isaías: “Bem-aventurados todos os que nele esperam” (Is 30.18). 
Com o profeta Jeremias: “A minha porção é o SENHOR, diz a minha alma; portanto, esperarei 

nele. Bom é o SENHOR para os que esperam por ele, para a alma que o busca” (Lm 3.24-25).  
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