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“QUEBRANTAMENTO”
I Coríntios 1:26:31
Introdução: Em contraste a esse mundo tão Cheio de poder financeiro, bélico e de conhecimento cientifico, Deus
escolhe para o servir homens fracos. Dessa forma o crente quando é provado também é abençoado, pois é através
dela que o Senhor nos tira do esconderijo, revelando toda a verdade sobre nós (Tiago 1:2-4; Salmo 139:23-24). O
crente que é forjado na fornalha da provação e descobre a verdade sobre si e se permite ser tratado pelo Senhor é que
recebem aprovação.
Vejamos a seguir um sucinto estudo sobre a vida de alguns personagens onde constataremos esse princípio em
atuação:
I – ELIMELEQUE
No capítulo primeiro do livro de Rute nos é apresentado seis nomes vejamos os seus significados: 1. Belém (Casa de
pão, fartura), 2. Elimeleque (o Senhor é rei), 3. Malon (Alegria), 4. Quilion (Plenitude), 5. Noemi (Agradável), 6.
Mara (amargo).
O texto bíblico nos esclarece uma grande provação que veio sobre Belém naqueles dias, Elimeleque apesar do
significado de seu nome era um osso duro de roer, debaixo da provação, deveria depender de Deus para buscar
auxilio, desviou seu percurso para a terra de Moabe. Lá morreram todos os homens dessa família, ficando somente
as mulheres. Ao sair do caminho da vontade de Deus começara a Viver uma vida amarga (Rute 1:20), sem a
plenitude que só há em Jesus e sem alegria.
Este relato mostra a realidade na vida de muitos que reagem as provações endurecendo o coração. Não devemos
esquecer que o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro.
II – O REI JOSAFÁ
O segundo livro das Crônicas (20:1-22) nos apresenta a instruidora história de um homem duro, porém moldável
nas mãos do Senhor. Esse recorte da Palavra nos mostra que esse importante rei se estremeceu diante da noticia de
que um grande exercito inimigo estava vindo em sua direção com a finalidade de atacar. Ao contrario de Elimeleque
Josafá começou a buscar ao Senhor, a provação o levou a dependência. Em seguida Josafá orou reconhecendo a
soberania de Deus (Vers. 6-10), reconheceu sua incapacidade (12), e depende totalmente dele (12). Lembremos de
Tiago 4:6 afirmando que o Senhor resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes.
O resultado imediato foi a resposta de Deus (14-17), o rei se prostra em louvor e adoração (18), O povo saiu contra o
inimigo em louvor, Deus derrota o inimigo, isto é, sem a intervenção dos soldados de Josafá (22-30).
III – APÓSTOLO PAULO
Atos Capítulo 9 mostra a belíssima e notável conversão do Apóstolo Paulo, e posteriormente ao cap. 14 esse livro se
ocupa exclusivamente com ele. Em Atenas o quebrantamento de Paulo é de suma importância para nossa
compreensão de quebrantamento. Na segunda viagem missionária (Atos 17) Paulo ganha muitos em Tessalônica,
onde é perseguido por judeus; foge então para Beréia onde através de sua pregação muitos de alta posição se
convertem. Ao saber dos resultados em Beréia os de Tessalônica vem em sua perseguição. Nesse interregno os
irmãos o enviam imediatamente para Atenas deixando seus amigos Silas e Timóteo.
Em Atenas se irrita com tanta idolatria, onde prega no areópago (Atos 17:19-31). Acredito que Paulo caiu do cavalo
ao tentar apresentar um Evangelho erudito. Esse fato o leva até a cidade de Corinto (Atos 18:1). Anos mais tarde veja
o que ele disse em sua segunda carta aos corintios (II Cor 2:1-5), onde pode-se perceber claramente o seu
quebrantamento. Vejamos outras passagens demonstrando o quebrantamento de Paulo (Romanos 7:15-25; II
Coríntios12:7-10 e 4:7-11; Gálatas 2:19-20).
IV – PEDRO
Pedro foi chamado por Jesus (João 1:42), foi reconhecido como uma pessoa sincera (João 13), como uma pessoa
altamente ousada (Mateus 14:22 e 23), sua auto ilusão (Mateus 26:31-35) e seu quebrantamento em Mateus 26:6975 quando nega a Jesus, seu diálogo com Jesus na praia do mar da Galiléia em João 21 mostra claramente seu
quebrantamento quando o Senhor Jesus pegunta se ele o amava (Ágape) e pedro respondia que o amava (Filéo), ou
seja pedro não conhecia o supremo amor. Após esse encontro um novo homem nasceu, um homem quebrantado, um
homem totalmente dependente de Deus.
Conclusão: Precisamos entender que na vida cristã ou dependemos ou morremos. Não sejamos como Elimeleque,
mas sim como Josafá, Noemi, Pedro e Paulo, homens e mulheres dispostos a serem quebrantados pelo Senhor.

