Casas Abertas
Estudos Diversos
A Provação
Tiago: 1. 1,12 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas
entre as nações: Saudações. Feliz é o homem que persevera na provação, porque
depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Bíblia JFA Offline
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A sociedade corrompida pelo pecado é míope diante da verdade espiritual e nesse contato
social, certamente o cristão experimentará tristezas, injúrias e tribulações. A vida do crente
é prova de fogo!
• Mateus 5:11 Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.
• Romanos 5:3 Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque
sabemos que a tribulação produz perseverança;
• 1Pedro 1:6 Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo,
devam ser entristecidos por todo tipo de provação.
• 1Coríntios 3:13 A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará,
porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada
um.
Se a bíblia trata do assunto, então deve ser importante, portanto vamos estudar

A vida na fé tem suas provas!
Tiago 1:2 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por
diversas provações,
Tiago 1:12 Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado
receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.
O homem modificado em Cristo deve possuir um conjunto de características e traços
relativos à maneira de agir e reagir, ter sua firmeza e coerência de atitudes alicerçados nas
palavras e na eloquência dos atos de Cristo.
Para este homem espiritual, que passa a mover-se em sentido contrário à natureza humana,
a vida aqui torna-se de modo natural um teste. Neste mover contrafluxo, homem e mulher
crente, tem o toque de grandeza da poderosa da mão do Senhor para abençoar e suster
com paciência durante a prova.
Certamente conduta, valores e firmeza moral, refletirão em ações, em uma luta interior e
exterior. Mas o cristão tem um ideal de proceder, o de Cristo, andar como Ele andou, andar
sobre a natureza celestial.
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•

1Jo 4:17 Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do
juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele (Jesus).

Este é o estado normal do cristão neste mundo, não mais conformar a prática corrente do
desejo natural humano (do mundo), mas viver para realizar a vontade de Deus! Não amar o
desejo natural humano, mas a natureza sobrenatural do Pai.
• 1Jo 2:15 Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o
amor do Pai não está nele.
A vida é o como um vapor de fumaça. Não vale a pena trocar eternas recompensas celestiais
por míseros momentos de prazer carnal. A vida que vale ser vivida é a vida na vontade de
Deus!
• 1Pe: 4. 2. para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os
maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. - Bíblia JFA
Offline.
•

Rm 12: 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. - Bíblia JFA Offline

As seduções do pecado são constantes, tem origem nos desejos ou nas circunstâncias
externas e é verdade que a forma como o pecado nos assedia causa espanto, mas não se
surpreenda, todos homens de Deus passaram por isso até o dissipar do fôlego da vida.
• 1Pe 4:12 Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para
os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo.

Resistência com Coragem da Fé
A vida é como andar no deserto, a cada passo, cada grânula de areia tenta entrar por
brechas em roupas e calçados. O pecado rodeia completamente, mas o chamado cristão é
para a paciência (resistir). Cada passo um teste, mais passos na direção certa aqui, resultam
em segura glória no futuro: a compensadora coroa da vida, que Deus prometeu aos que
O amam. (Tg 1:12)
• 1Pe 2:11 Amados, exorto vos, como a peregrinos e forasteiros neste mundo, a
que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma.
A vida cristã que não tem provações não é vida, porém o crente tem auxílio sobrenatural
para superar as adversidades, o Espírito Santo de Deus. As dificuldades auxiliam no
desenvolver emocional - relacional, com outros, consigo mesmo e com Deus. Deus nos leva
ao equilíbrio em fé!
Diferente do crente, o ímpio, quando em escaldantes tribulações, tende muito mais a
insensatez, a cegueira e a fúria, por não entender e nem ter quem o socorrer! Faraó é um
exemplo, ao ser alertado por Moisés, perseverou em seu erro, negou o conselho de Deus e
tanto ele quanto seu povo ruíram em sofrimento e dor. A décima praga (Êx 12.29-51) veio
de noite (Êx 12.31). A praga culminante cumpriu a primeira advertência de Deus a Faraó (Êx
4.23) e tamanha aflição veio sobre os egípcios que Faraó fez um apelo imediato a Moisés,
o desespero era tanto que faraó disse “Abençoai-me também…” (Êx 12.32) A ideia era
evitar maiores calamidades, uma extrema humilhação de Faraó, ainda que notavelmente
sem arrependimentos (comprovado por posterior perseguição).
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Aplicação
A paciência que Deus quer desenvolver em seus filhos frente aos males, não é outra senão
a fortaleza da mente em lidar com as provações! Para isto, precisamos ser exercitados para
que o coração se desapegue do passageiro, transitório e pouco importante.
A tendência natural humana é ser complacente com a vaidade dos desejos pecaminosos.
Quem nega os desejos pecaminosos é feliz e como é feliz o homem que depois de provado,
descobre como se livrar dos grilhões dos desejos da carne, estes antes escondidos no
profundo da alma, mas agora manifestos pela prova. O pecado foi revelado ao homem como
tal, pela lei (Romanos: 5. 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse
ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, - Bíblia JFA Offline),
de forma semelhante, pela prova, o oponente interior antes desconhecido, agora é revelado,
mas revelado para ser derrotado. Para vencer as provas da vida, as atitudes devem ser
colocadas sobre a coroa prometida!
É verdade que:

•

•

Certamente a piedade e obediência serão testadas para que possam
manifestar-se, tanto aos provados quanto às testemunhas, mas oro para que sua
vontade santificada não ceda. Resista, não ceda à vontade da carne
(concupiscência), mantenha o coração no caminho da santidade e no gozo das coisas
celestiais! Vida, é viver em comunhão com Deus!
Ap 2:10 Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo
lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição
durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.
Romanos 8: 5-6 Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a
carne deseja; mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o
que o Espírito deseja. . A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do
Espírito é vida e paz..
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