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CASAS ABERTAS
VIDA CRISTÃ PRÁTICA

Tg 1:12 - A Provação Alegre
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. - Bíblia JFA Offline

Alegria inabalável
O crente tem sua alegria em uma fundamento inabalável.
A sociedade corre em busca da felicidade como resultado imediato, portanto fica exposta à própria sorte
para definir-se alegre ou não. Já o crente não é assim, confidencia a sua fé como Habacuque e encontra
a alegria inabalável!
● Hc 3:17-19 Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras; mesmo
falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem
ovelhas no curral nem bois nos estábulos 18 ainda assim eu exultarei no Senhor e me
alegrarei no Deus da minha salvação. 19O Senhor Soberano é a minha força; ele faz os meus
pés como os do cervo; ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música.
Para os meus instrumentos de cordas.
Para o crente maduro, a felicidade não está nas circunstâncias em si, a felicidade de Deus está no interior
de cada filho, independente dos acontecimentos. Logo, “feliz é o homem que persevera na
provação”(Tg: 1.12), mesmo que lágrimas molhem a terra seca que nos cerca, ainda que venhamos
ficar quase cego por elas, nossa felicidade e contentamento não está na sorte, não dependemos dela Temos Deus! Aleluia.
Mesmo que adoentados, enfraquecidos ou abatidos, pelo cruel sofrimento que o pecado de Adão nos
impõe (antes que alguém em pensamento lhe impute a culpa dizendo-se inocente, lembre-se que este
foi nossa melhor versão como homem!), mesmo assim já há “grande alegria” (Tg 1:12); entenda, não
há alegria pelo sofrimento, Deus não se alegra e você também não deve amar as dores! Há “grande
alegria” na felicidade alicerçada na realização do êxito em ficar firme no Senhor, escolher ser, reagir e
agir como louvor e adoração a Deus. Resistindo à sedução do pecado e certamente o Senhor nos
recompensará com extrema alegria eterna.

Aprovação
Um pentatleta tem cinco grandes provas e no seu desafio sabe que depois da prova vem a recompensa,
satisfação pessoal e etc. Mas o cristão tem múltiplas provas de intensidades variadas e passado o
momento, o crente que suportou a prova, ficou firme até ao fim, recebe a coroa de vencedor, coroa da
vida (diferente da vida eterna, que é dom gratuito de Deus a quantos crêem no Senhor Jesus Cristo). A
coroa da vida é o prêmio especial oferecido aos que perseveram na fidelidade.1
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Quem suporta a provação é muito feliz, pois descobriu novos limites de sua fé. Este bem-aventurado
(muito feliz) foi provado e "aprovado", diferente de uma simples medalha que um esportista ganharia, o
vitorioso receberá a coroa da vida (Tg 1:12).
A fé é como tecido muscular, que se levada ao limite suportável, adquire maior força. Sua fé quando
aparentemente ameaçada, na verdade é testada e esticada até o ponto de ruptura e o resultado esperado
por Deus não é uma distensão aguda ou crônica, não! Ele sabe quais são seus limites suportáveis e
jamais exigirá mais do pode suportar. O Senhor deseja com tudo isso uma capacidade maior de suportar,
tornar nossa fé “musculada”.
Lutas com que o Senhor nos prova, não são para nos debilitar (ao menos no espírito), são fortalecimento
da fé, fé que robustecida é grande auxílio e assistência para nossa felicidade. Uma fé forte, uma pessoa
feliz!

Propósitos
Paulo foi testado até o romper de suas fibras musculares da fé. Provações são professores da vida, para
experimentar quão exata, verdadeira, agradável, poderosa, amável e confortadora é a Palavra de Deus;
A provação faz parte da infinita sabedoria suprema.
● Nós não queremos que você ignore, irmãos, a aflição que experimentamos na Ásia. Pois
nós ficamos tão sobrecarregados além da nossa força que desesperamos da própria vida.
Na verdade, sentimos que recebemos a sentença da morte. Mas isso foi para nos fazer
confiar não em nós mesmos, mas em Deus que levanta os mortos. 2Co 1: 8-9
Assim que você conhece a Palavra de Deus e ela se torna conhecida para você, o diabo o afligirá, e isso
o forçará a ver até onde vai sua teologia, a Bíblia a aplicada à vida”.
● “Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes
o bem; ensina-me os teus decretos”.Salmos 119:67
Talvez você diga que não quer ser teólogo, mas na verdade é que todos tem sua própria teologia, rasa,
profunda, enganosa, consciente ou inconsciente, então seja paciente durante as provações, pois alguns
pontos serão expostos e a verdade aparecerá, de quem é Deus para você!
● “Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos”.Salmos
119:71
Os segredos mais profundos da vida espiritual nos aguarda, então paciência até que esta jornada seja
concluída. No caso de Paulo as palavras "Mas isso foi para..." 2Cor 1:9 revelam propósito do seu
sofrimento extremo. Paulo aprendeu a depender de Deus e não de si mesmo, de seus recursos.
Deus nos ama graciosamente e por meio das provações nos salvará com traumática invasão cirúrgica na
alma, com propósito de eliminar todo o resto do mundo e autoconfiança que possamos ser tentados a
confiar.
● Ef 4:22 Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho
homem, que se corrompe por desejos enganosos,
● Cl 3:9 Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com
suas práticas.
Deus quer um crescimento forte e não há nada no homem que por si só possa produzir isto, senão,
apenas a confiança de que Ele mesmo é todo o “Necessário” como o salmista diz:
● Sl 73:25-26 Quem tenho eu no céu [senão a ti]? e na terra não há quem eu deseje além de
ti. A minha carne e o meu coração desfalecem; [mas] Deus [é] a fortaleza do meu coração,
e a minha porção para sempre.
Assim, o crente aprenderá e entenderá que alegria vem por pertencermos ao reino de Deus.
● Rm 14:17 Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no
Espírito Santo.
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Está alegria vem do Espírito Santo, não de nosso próprio esforço.
● Gálatas 5:22 O fruto do Espírito é... alegria”.
● 1Ts 1:6 De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor; apesar de muito
sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo.

Na Prática
É um privilégio fazer parte da presença presença santa de Deus e focar os pensamentos Nele! Na vontade
Dele!
Peça ao Senhor para ajudá-lo(a) a aceitar as pressões da vida como oportunidade entender o reino eterno
de Deus.
Deus quer dar um descanso diferente e nos fazer compreender as coisas que realmente importam na
vida e que realmente ultrapassam a existência aqui.
Ainda que venhamos passar por diversos sofrimentos na jornada de nossa vidas, a alegria que Deus quer
produzir em nós resplandece até a eternidade e durará mais que a própria Terra!
Então, torno a dizer o que já foi dito: "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por
várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Porém, a paciência a
sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando nada ". Tiago 1: 2-4

