Casas Abertas
Estudos Diversos
Vida Cristã Prática - Aprendendo com
as dificuldades
Tiago 1:4 E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês
sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.
O objetivo de Tiago é exortar sobre a caminhada prática que comprove a realidade de sua
fé. A conduta cristã deve ser sempre da mais profunda importância, pois é o autêntico manto
exterior do cristianismo. Aqui em Tiago, encontramos a fé testada e a conduta a ser buscada.

Todas provações possuem fim pedagógico.
•

Tg 1:4 E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam
maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.

Não há outro campo para testar a fé senão a vida, nossa fé é testada para mostrar a sua
genuinidade, a quem? A Deus? Não, para nós mesmos!
Deus chamou a Abraão para viver pela fé, Ele o testou a com o fim de aumentar a sua fé.
Abraão não duvidou de Deus mesmo em suas maiores crises!
• Tg 2:23 Cumpriu-se assim a Escritura que diz: "Abraão creu em Deus, e isso lhe
foi creditado como justiça", e ele foi chamado amigo de Deus.
Deus permite a prova (Ele não nos tenta) para produzir o melhor em nós. Já Satanás, nos
tenta para revelar o pior em nós.

As provações da fé:
•
•
•
•

Provam que de fato nascemos de novo;
Trabalham por nós, e não contra nós,
Elas produzem perseverança; e
Revelam que Deus está no controle da nossa vida.

Tudo tem um propósito. Não desperdice reflexões acerca de cada fase de sua vida, extraia
o máximo de sabedoria para desenvolvimento da fé.
• “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus...” (Rm 8.28).
A nossa leve e momentânea tribulação não é eterna e ainda produz para nós eterno peso
de glória:
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•

2Co 4:17 pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo
para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.

Aplicação
Deus quer tornar cada homem à semelhança de Seu filho, mas isto somente ocorre com
quem deixa-se entregar em Suas mãos para uma linda reforma na alma e no espírito.
• Rm 8:29 Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para
serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele [Jesus] seja o
primogênito entre muitos irmãos.
Não se preocupe, todo cristão está em obras, ainda que não perceba, esta transformação
está ocorrendo em seu interior. A velocidade com que cada parte de seu caráter é reformado,
depende do quanto você se entrega confiantemente às mãos do Escultor. A disposição
interior, o quanto seu coração é ensinável, pode acelerar este processo ou atrasar.
• 2Co 3:18 E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do
Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada
vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
Não retarde o que Deus quer construir e reconstruir! Não deixe a vida lhe levar, deixe Deus,
o autor da existência, produzir vida em abundância em sua essência! Não que sejamos
merecedores de tal toque de amor do Senhor, contudo, esse favor imerecido, foi doado de
graça aos humildes e mansos.
• Pv 3:34 Certamente Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas Ele dá graça aos
mansos.
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