O Deus de toda consolação!
[ 2Co 1.1-11 ]
A aflição é uma realidade inescapável neste mundo caído e mau. Elifaz, um dos
amigos e candidatos a conselheiros de Jó, declarou: “... O homem nasce para o enfado...”
(Jó 5.7). O profeta Jeremias lamentou: “Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e
dor e acabar a minha vida na desgraça?” (Jr 20.18). Que a vida está cheia de problemas,
tristeza e dor é o testemunho do restante das Escrituras.
Além dos problemas também enfrentamos a realidade perturbadora de que
Deus às vezes parece distante e indiferente a nossa dor. Jó gritou: “Por que te escondes de
mim? Por que me tratas como inimigo? (Jó 13.24). O salmista profundamente angustiado
perguntou: “Ó SENHOR Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de
aflição?” (Sl 10.1). Até mesmo Davi, “um homem segundo o coração de Deus” (1Sm
13.14; At 13.22) teve momentos de dúvida e desânimo. No Salmo 13.1, ele perguntou em
desespero: “Até quando, SENHOR? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando
ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com
tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo?” (Sl 13.1–
2).
De fato, até mesmo os crentes mais piedosos já questionaram a respeito dos
caminhos de Deus. Todos nós, cedo ou tarde, faremos as mesmas perguntas. Se você
ainda não fez, você vai fazer. E se um homem íntegro como Jó nunca recebeu uma
resposta completa, o que podemos esperar?
Em 2Coríntios, depois de uma breve saudação aos seus leitores (v. 1-2), Paulo
(junto com Timóteo) imediatamente compartilha do conforto que havia recebido em
meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo nos mostra como podemos encontrar
encorajamento nos momentos mais difíceis da vida, ele nos dá três lembretes simples.1

I. Lembre-se de quem Deus é.
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de
misericórdias e Deus de toda consolação! É ele que nos conforta em toda a
nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer
angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por
Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande
medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio
de Cristo” (2Co 1.3-11)

Paulo começa a carta com uma doxologia. “Bendito seja o Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo...” (v. 3). A palavra “Bendito” (Eulogētos, em grego) é a raiz da
palavra “louvor” e significa, literalmente, “falar bem”.2 Certamente, Paulo não poderia
cantar sobre suas circunstâncias, mas poderia cantar sobre o Deus que está no controle
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de todas as circunstâncias. Paulo havia aprendido que o louvor é um fator importante
para alcançar a vitória sobre o desânimo e a depressão.3 Então, ele apresenta duas
razões para louvar a Deus em toda e qualquer situação.

A. Louve a Deus porque Ele é o Pai de misericórdias!
“O Pai de misericórdias...” (v. 3) – A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira (Jo
8.44), porque a mentira procede dele. De acordo com Gênesis 4.21, Jubal era o pai dos
instrumentos musicais, porque ele foi o criador dos instrumentos musicais. Assim,
quando Paulo diz que “Deus é o Pai de misericórdias”, significa que toda misericórdia
procede dEle.
No Antigo Testamento, o rei Davi compreendeu essa verdade. Diante da escolha
de disciplina, o rei Davi disse a Gade: “... Estou em grande angústia; porém caiamos nas
mãos do SENHOR, porque muitas são as suas misericórdias; mas, nas mãos dos homens,
não caia eu” (2Sm 24.14). O profeta Jeremias declarou: “As misericórdias do SENHOR são
a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; renovam-se
cada manhã. Grande é a tua fidelidade” (M 3.22-23).
Isso significa que Deus em Sua graça nos dá o que não merecemos, e em sua
misericórdia, não nos dá o que realmente merecemos. De fato, Ele é “O Pai de
misericórdias e Deus de toda consolação!” (v. 3).

B. Louve a Deus porque Ele é o Deus de toda consolação!
“... O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação! É ele que nos conforta
em toda a nossa tribulação... (v. 3 e 4) – As palavras conforto ou consolo (mesma raiz
da palavra no grego) são repetidas nove vezes em 2Coríntios 1.3-11 (dez veze na
tradução inglesa). Como um verdadeiro homem de fé, Paulo menciona “misericórdias” e
“conforto”, antes de falar das aflições (2Co 1.4-6).4
A palavra “conforto” em português vem de duas palavras do latim que significa
“com força”. Essa mesma palavra é usada em referência ao Espírito Santo (“o
Consolador”, João 14-16) e significa “aquele que está ao lado e ajuda” (parakletos, em
grego).5
Ou seja, quando estou doente, Ele está lá ao meu lado. Quando enfrento uma crise,
Ele está ao meu lado. Quando sou desprezado, Ele está ao meu lado. Quando ando pelo
vale da sombra da morte, Ele caminha ao meu lado.
Paulo havia experimentado muita dor, sofrimento e desgosto, particularmente
por causa dos falsos mestres em Corinto. Mas, através da ação misericordiosa de Deus,
ele recebeu a força que precisava para seguir em frente.
Nos momentos mais difíceis da vida, o Deus de toda consolação nos dá força para
enfrentar as provações e triunfar sobre todas elas. Deus pode nos encorajar pela Sua
3

Wiersbe, W. W. (1996). The Bible exposition commentary (Vol. 1, p. 628). Wheaton, IL: Victor
Books.
4 Jamieson, R., Fausset, A. R., & Brown, D. (1997). Commentary Critical and Explanatory on the
Whole Bible (2Co 1.3). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.
5 Chafin, K. L., & Ogilvie, L. J. (1985). 1, 2 Corinthians (Vol. 30, p. 202). Nashville, TN: Thomas
Nelson Inc.
2

Palavra e pelo seu Espírito, mas às vezes Ele usa outros crentes para nos dar o incentivo
que precisamos (2Co 2.7-8, 7.6-7). Como seria maravilhoso se todos nós tivéssemos o
apelido de “Barnabé” – “filho da consolação”! (At 4.36).6
Quando você se encontra desanimado por causa de circunstâncias difíceis, é fácil
olhar para si mesmo e seus sentimentos, ou focar os problemas ao seu redor. Mas o
primeiro passo que devemos tomar é olhar pela fé para o Senhor. O salmista com
sabedoria declarou: “Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu
socorro vem do SENHOR, que fez o céu e a terra” (Sl 121.1–2).
Cada experiência nos ajuda a aprender algo novo e maravilhoso sobre o nosso
Salvador. Abraão descobriu que Deus era o Jeová-jiré (o Deus provedor), no lugar onde
ofereceu seu próprio filho (Gn 22). Paulo aprendeu a suficiência da graça divina, quando
sofreu com um espinho na carne (2Co 12). Cada experiência nos ajuda a aprender algo
novo do Altíssimo.
Muitas vezes eu tenho experimentado esse conforto de Deus. Quando meu pai
faleceu, fiquei maravilhado com o conforto que recebi através da preocupação dos
amigos cristãos que estiveram ao meu lado em um dos momentos mais tristes da minha
vida. Isso foi há 13 anos, mas nunca esquecerei a maneira como Deus usou a vida dos
meus irmãos para me confortar. E por meio deles, foi maravilhoso saber que o meu Pai
celestial não havia me abandonado.
Mesmo que enfrentemos os vales mais escuros, podemos ter a certeza da
presença do Eterno. Pense, por exemplo, na vida de Fanny Crosby.
Fanny Crosby perdeu a visão ainda criança. No entanto, surpreendentemente se
tornou uma das mais conhecidas compositoras de hinos cristãos. Ela escreveu mais de
nove mil hinos. Entre eles, os hinos: “Segurança e Alegria” (nº 144, Hinário Novo
Cântico) e “A Deus Demos Glória” (nº 42, do Hinário Novo Cântico).
Algumas pessoas sentiam pena de Fanny. Um pregador bem-intencionado disselhe: “Sinto uma grande tristeza que o Mestre não lhe tenha dado visão, tendo derramado
tantos outros dons sobre você”. Parece difícil acreditar, mas ela respondeu: “Sabia que se
no dia do meu nascimento eu pudesse ter feito um pedido, teria pedido para nascer
cega? […] Porque quando chegar ao céu, o primeiro rosto com o qual alegrarei o meu
olhar será o do meu Salvador”.
Fanny Crosby espiritualmente via a vida com uma perspectiva eterna. Os nossos
problemas têm uma aparência diferente quando vistos à luz da eternidade.
Portanto, “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de
misericórdias e Deus de toda consolação!” (2Co 1.3).
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