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Meus amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você e todos 

os seus. O que as Sagradas Escrituras têm a nos falar sobre o sofrimento? 
Muito. Posso lhe afirmar com absoluta convicção que todos os personagens 
bíblicos passaram por agruras, por sofrimentos e, também, logicamente, por 
momentos de alegrias. Na essência eram iguaizinhos a todos nós, alimentando 
os mesmos medos e expectativas.  

  
Sobre o sofrimento, o apóstolo Paulo nos deixou magníficos 

ensinamentos. Ao se dirigir à igreja de Roma expressou: “Considero que os 
nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em 
nós será revelada.” (Romanos 8:18). À igreja de Corinto, que passara por 
divisões e paixões carnais, após uma dura repreensão por parte de Paulo, 
pode afirmar: “pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão 
produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles”. 
(2ª Coríntios 4:17).  

  
Tiago, irmão do Senhor Jesus, reputou ao sofrimento a 

capacidade de nos tornar mais fortes, obstinados na nossa fé, senão vejamos: 
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem 
por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz 
perseverança.” (Tiago 1:2-3).  

 
Na versão “A Mensagem”, o ensino do irmão de Jesus fica ainda 

mais cristalino:  
Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, 
saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a 
fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o 
fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os 
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ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter 
de vocês. 
 
Nessa linha de pensamento, encontrei um escrito de Alexandre 

Rangel, retirado do livro “As mais belas parábolas de todos os tempos”, da 
ed. Leitura, que compartilho: 

  

O ENSINAMENTO DO FERREIRO  
  
Um ferreiro, depois de uma longa juventude cheia de excessos, 

decidiu entregar sua vida ao Senhor Jesus, passando a levar uma vida de 
altruísmo.  

 
Durante muitos anos trabalhou com afinco, praticou o amor, 

mas, apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo em sua vida.  
  
Muito pelo contrário: seus problemas acumulavam-se cada vez 

mais. Uma bela tarde, um amigo o visitava – e que se compadecia de sua 
difícil situação – comentou:  

  
- É realmente muito estranho que, justamente depois que você 

resolveu se tornar um cristão, sua vida começou a piorar. Eu não desejo 
enfraquecer sua fé, mas, apesar de toda sua crença nesse Deus, nada tem 
melhorado.  

  
O ferreiro respondeu imediatamente. Ele já havia pensado nisso 

muitas vezes, sem entender o que acontecia em sua vida. Entretanto, como 
não queria deixar o amigo sem resposta, começou a falar-lhe e procurou 
explicá-lo. Eis o que disse o ferreiro:  

  
- Eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado e é preciso 

transformá-lo em espadas. Você sabe como isso é feito? Primeiro, eu aqueço a 
chapa de aço num calor insuportável, até que ela fique vermelha. Em seguida, 
sem qualquer piedade, pego o martelo mais pesado e aplico vários golpes, até 
que a peça adquira a forma desejada. Logo ela é mergulhada num balde de 
água fria, e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a 
peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho que 
repetir este processo várias vezes até conseguir a espada perfeita – uma vez 
não é suficiente.  

  
O ferreiro fez longa pausa e continuou:  
  
- Às vezes, o aço que chega às minhas mãos não consegue 

aguentar esse tratamento. O calor, mas marteladas e a água fria terminam 
por enchê-lo de rachaduras. E eu sei que jamais se transformará numa boa 
lâmina de espada. Então, eu simplesmente o coloco no monte de ferro velho 
que você viu na entrada da minha ferraria.   
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Mais uma pausa, e o ferreiro continuou:  
  
- Sei que o tempo está me colocando no fogo das aflições. Tenho 

aceitado as marteladas que a vida dá e, às vezes, sinto-me tão frio e 
insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço é: 
Senhor, não permita que eu desista até que eu consiga tomar a forma que o 
Senhor deseja.  Não permita, Pai Santo, que eu acresça o monte velho das 
almas perdidas.  

  
“Pois tu, ó Deus, nos tens provado; tens nos refinado como se 
refina a prata.” (Salmos 66:10).  


