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“O Senhor prova o justo, mas a sua 
alma aborrece o ímpio e o que ama a 
violência”, Sl 11.5.

Deus é muito bom! Dentre os mui-
tos atributos divinos, a bondade, a 
misericórdia e a graça de Deus para 
com a humanidade se destacam. O 
salmista entendeu algo importan-
te a respeito de Deus: Ele prova Seu 
povo. Muitos acreditam que Deus não 
poderia permitir que Seu povo fos-
se provado, porque isso feriria a Sua 
bondade e a Sua justiça. No entanto, 
mesmo que o Senhor prove os justos e 
permita que passem por tribulações, 
a Sua bondade continua firmemente 
estabelecida: “Porque eu bem sei os 
pensamentos que penso de vós, diz 
o Senhor ; pensamentos de paz e não 
de mal, para vos dar o fim que espe-
rais”, Jr 29.11.

O Senhor, porém, diante das tribu-
lações e provações que surgem diante 
dos Seus filhos, propicia o livramento e 
o escape necessário para a vitória. As-
sim afirmou o apóstolo Paulo em sua 
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carta à igreja de Corinto: “(...) com a 
tentação dará também o escape, para 
que a possais suportar”, 1Co 10.13. Por-
tanto, podemos ser vitoriosos em todas 
as situações, sabendo que o Senhor tem 
interesse em nossa aprovação e estará 
sempre nos socorrendo em momentos 
de angústia (Sl 46.1). 

Ao observar o relato da saída dos he-
breus do Egito, nós nos deparamos com 
um dos textos que mais demonstram 
a bondade do Senhor. Após a saída da 
terra egípcia, o povo teria que passar 
por diversas tribulações e provações: 
calor, frio, sede, fome, cansaço, guerras 
e tantas outras coisas. A Bíblia, porém, 
revela um detalhe importante sobre o 
cuidado de Deus com eles, veja: 

“E aconteceu que, quando Faraó dei-
xou ir o povo, Deus não os levou pelo 
caminho da terra dos filisteus, que esta-
va mais perto; porque Deus disse: Para 
que, porventura, o povo não se arrepen-
da, vendo a guerra, e tornem ao Egito. 
Mas Deus fez rodear o povo pelo cami-
nho do deserto perto do mar Vermelho; 

Da escravidão à 
liberdade
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e subiram os filhos de Israel da terra do 
Egito armados”, Êx 13.17,18.

Quando saíram do Egito, se vissem 
a guerra, os hebreus poderiam querer 
voltar para o cativeiro.  Por essa razão, 
Deus escolheu levá-los pelo caminho 
do mar Vermelho e prová-los em Mara. 
Para muitos hebreus, o mar Vermelho 
era sinal de tribulação e angústia. Para 
Deus, era cuidado. O que o povo julgou 
como morte (Êx 14.11), Deus mostrou 
que era milagre, o qual serviu de forti-
ficação de fé para muitas gerações! O 
Senhor, em sua infinita bondade, não 
deixou que seu povo passasse por algo 
que eles não aguentariam naquele mo-
mento para que não desistissem. Mui-
tas vezes, o Senhor dispensa Seu cuida-
do sobre nossa vida da mesma maneira! 
O Senhor permite que passemos por 
tribulações porque conhece o nosso 

potencial para vencê-las. Acredite, as 
tribulações ainda serão um grande tes-
temunho.

Precisamos confiar no cuidado de 
Deus. Ele continua fazendo o que é 
bom para nós. Que nossa fé seja maior 
a cada batalha, para que possamos falar 
como o Apóstolo Pedro: “Amados, não 
estranheis a ardente prova que vem so-
bre vós, para vos tentar, como se coisa 
estranha vos acontecesse; mas alegrai-
-vos no fato de serdes participantes das 
aflições de Cristo, para que também na 
revelação da sua glória vos regozijeis 
e alegreis”, 1Pe 4.12,13. Nosso Deus 
prova os corações (Pv 17.3), mas só nos 
permite passar pelo que podemos ven-
cer. Nisso se mostra a Sua justiça.

“Foi-me bom ter sido afligido, para 
que aprendesse os teus estatutos”, Sl 
119.71.


