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Quando o Fim se Torna o Começo 
 

2 Coríntios 1:8-10 
 

Introdução: em 2 Coríntios 1:8-10, Paulo faz uma declaração dramática a respeito de uma 
experiência vivida por ele. Resumindo, o apóstolo diz que a tribulação que ele enfrentou na 
Ásia foi acima das suas próprias forças, o que lhe levou a pensar que o fim havia chegado. 
Entretanto, ele diz que tudo o que teve de enfrentar foi a forma usada pelo Pai para ensinar-
lhe a confiar no Deus que ressuscita os mortos que o livrou de tão grande morte. Uma nova 
etapa do ministério de Paulo teve início nesse episódio doloroso. Foi um recomeço para ele.  

 
Nessa vida, podemos enfrentar circunstâncias que muitas vezes não fazem sentido. Podemos 
até mesmo pensar que não há mais saída e que chegamos ao final da jornada. Porém, no 
estudo dessa semana, veremos porque Deus pode transformar situações que parecem ser o 
fim de tudo em um novo começo.  

 
1. Deus não depende de circunstâncias para cumprir promessas – em primeiro lugar, Deus pode 

fazer com que o fim se converta num recomeço, porque Ele não depende de circunstância 
alguma para cumprir o que prometeu. Quando temos uma promessa de Deus sobre a nossa 
vida, ela vai se cumprir mesmo que aparentemente não haja mais nenhuma chance disso 
acontecer. Para Deus, até mesmo aquilo que é ilógico não é capaz de frustrar o seu propósito. 

 
Abraão e Sara não viam mais possibilidade de se tornarem pais. As circunstâncias eram 
desfavoráveis, eles já não tinham idade para gerar filhos. Sara fora estéril durante toda a sua 
vida, e se não gerou filhos na sua mocidade, aos noventa anos é que não iria gerar. Tudo 
indicava que o fim do sonho de ser mãe havia chegado. Todavia, Deus havia prometido um 
filho a eles e, assim, aquilo que parecia o fim de um sonho transformou-se no começo de uma 
nova etapa na vida desse casal (Rm 4:18-20).   

 
2. Adversidades podem mudar o curso da vida – outra questão a ser considerada é a forma 

como Deus usa as adversidades para que o seu propósito se cumpra. A história de José, sem 
dúvida, é uma das mais ilustrativas nesse aspecto. Ainda muito jovem, ele foi vítima do ciúme 
dos seus irmãos, que planejaram a sua morte, mas acabaram vendendo José como escravo 
para os mercadores midianitas (Gn 37:28). Os midianitas o revenderam no Egito, e José foi 
parar na casa de Potífar, oficial de faraó (Gn 37:36). Trabalhando na casa do seu senhor, José 
foi cobiçado pela mulher de Potífar. Ele venceu a tentação, negando-se a trair o seu senhor, e 
por causa disso foi injustamente condenado à prisão (Gn 39: 7 e 20).  Na prisão, José foi usado 
por Deus para revelar o sonho de um prisioneiro. Tudo se fez da forma como José disse que 
aconteceria, porém o seu companheiro de prisão se esqueceu dele e não intercedeu por ele 
quando foi solto (Gn 40:12-14 e 23). 

 
José teve que enfrentar situações adversas e não entendeu a razão de tudo aquilo. Porém, um 
dia Deus reverteu a situação e fez dele autoridade sobre toda a terra do Egito (Gn 41:14-44). 
As adversidades enfrentadas por José foram usadas para mudar o curso da sua vida e ele só 
compreendeu isso depois que tudo passou. Em Gênesis 45:5, depois de vinte anos, quando 
seus irmãos estão diante dele e descobrem que aquele que eles haviam vendido como escravo 
agora era o homem mais importante da nação mais rica daquele tempo, José diz que eles não 
deviam se entristecer com aquilo, porque na verdade Deus o havia enviado antes para que a 
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vida do seu povo fosse preservada. Em muitos momentos da sua história o fim parecia ter 
chegado para José. Entretanto, o que parecia ser o fim converteu-se num recomeço.   

 
3. Crises e perdas podem fazer parte de um processo para nos aperfeiçoar – em terceiro lugar, 

entendemos que crises e perdas também fazem parte de um processo de aperfeiçoamento. 
Voltando à experiência vivenciada por Paulo em 2 Coríntios 1:8-10, que o levou a pensar que o 
fim tivesse chegado, vemos que o apóstolo subiu um degrau a mais. Ao passar por aquela 
crise, a sua confiança em Deus foi aperfeiçoada.  

 
Outro exemplo, que também pode ser citado, é a experiência de Jó. Ele enfrentou uma crise 
sem precedentes, perdeu tudo o que tinha e ninguém poderia imaginar que depois de tudo 
aquilo, sua vida pudesse recomeçar. O que todos acreditavam era que o fim havia chegado 
para Jó. Entretanto, Deus tinha algo novo para ele e a Bíblia diz que “o Senhor abençoou o 
último estado de Jó, mais do que o primeiro” (Jó 42:12). O que parecia ser o fim, tornou-se em 
um maravilhoso recomeço. 

 
4. Deus não projetou a derrota para nós – em quarto lugar, outro ponto a ser abordado é o 

propósito de Deus com a nossa vida. Em Jeremias 29:11, Deus diz: “Eu é que sei que 
pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos 
dar o fim que desejardes”. Entendemos que Deus não projetou derrota para nós, Ele quer que 
tenhamos uma vida de vitória. Se os seus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de 
mal, é óbvio que Ele quer nos dar o melhor, ainda que, momentaneamente, estejamos 
enfrentando dificuldades.  Portanto, quando tudo parece ter chegado ao fim, na verdade Deus 
está nos levando a um recomeço. 
 


