
POR QUE ENTRO EM PROBLEMAS? 
 
"No mundo tereis aflições (problemas), mas tende bom ânimo, eu venci 

o mundo, disse Jesus" - João 16:33b 
 
A etimologia da palavra problema nos leva a pensar em dificuldade, 
teste, prova, assunto controverso, propor em enigma, lançar em rosto e 
etc. Enfim, torna-se um problema até tentar entender a origem da 
palavra, porque é problema. 
 
Muitos dos momentos controversos em nossa vida poderiam ser 
evitados, se soubéssemos nos posicionar diante daquilo que nos é 
apresentado, olhando para a situação de maneira diferente, tentando 
ser veículo de resposta, e não fazer da resposta um veículo de 
autoafirmação. 
 
Partindo do ponto de que todo problema é uma oportunidade ímpar de 
crescimento, pelo menos é assim que nos diz a Palavra de Deus, 
deveríamos ver nessa oportunidade, a chance de nos tornarmos melhor, 
de crescer, de olhar a situação como agente, de me tornar alguém mais 
preparado. Não estou dizendo que é fácil passar por situações difíceis, 
mas sim que a dificuldade pode facilitar o melhorar do meu 
temperamento, da minha postura. 
 
Quando temos uma situação pela frente que se apresenta difícil, 
queremos resolvê-la o mais rápido possível. No meu estado, Minas 
Gerais, já dizíamos que "o apressado come cru", ou seja, que a pressa é 
inimiga da perfeição. Precisamos dar tempo ao tempo. Avaliar as coisas, 
mensurar as possibilidades, ver em todos os ângulos as chances de 
resolução, ver o todo em vez de somente uma parte que nos interessa. 
Precisamos tentar enxergar do ponto de vista do outro e usar isso para 
o nosso bem. 
 



Outra coisa que fazemos é buscar conselhos. É muito importante a quem 
ouvimos nessa hora. Um direcionamento ruim pode causar mais 
problemas. Se temos uma dificuldade com alguém, não devemos buscar 
conselho com alguém que tenha problema com aquela pessoa. Se temos 
que nos aconselhar com relação ao nosso casamento, não deveríamos 
procurar quem tem problemas no casamento. Se temos problemas 
financeiros, não deveríamos procurar quem está em dificuldades 
financeiras. Devemos ouvir sim, e olhar com muita atenção, de como não 
fazer, de como não proceder em certas situações. 
 
O problema é quando acomodamos no problema. Domesticamos a 
situação, minimizando e fingindo que nada está acontecendo, ou que 
não é conosco que está acontecendo isso. 
 
Entramos em problemas e ficamos em problemas porque as vezes 
adoramos o problema como combustível da alma. Tem gente que não 
consegue viver sem problemas e torna a vida dos outros um problema.  
Devemos ter gozo o passar por problemas, sendo que isso nos traz 
perseverança, que por sua vez, produz experiência, que por sua vez 
acrescenta fé. E somente com ela é que podemos agradar a Deus. 
Deus não quer que sejamos problema, que entremos facilmente em 
problemas, mas que teríamos problemas em nossa caminhada, mas que 
nos animássemos, porque assim como Ele, nós podemos vencer os 
problemas. 
 
Abraço forte, 
Pr. Aloísio Campanha 
 


