Casas Abertas
Estudos Diversos
Vida Cristã Prática - Variedade das
dificuldades
Tg 1:2 “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de
passarem por diversas provações…”
São diversos as provações que o crente pode sofrer, mas o fiel espera pacientemente em
Deus como Cristo. Jesus esperou a vontade de Deus e nunca fez a própria, senão a de
agradar Deus.
• Mt 26:42 E retirou-se outra vez para orar: "Meu Pai, se não for possível afastar
de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade".
A obediência do Mestre foi perfeita e completamente testada, e como Ele devemos submeter
a Deus e, se necessário for, até o limite de sangue:
• Hb 12:3-4 Pensem bem naquele (Jesus) que suportou tal oposição dos
pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se
desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto
de derramar o próprio sangue.
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A provação na vida do crente deve ser recebida com alegria, não por ela mesma, mas pelo
efeito que pode produzir na vida do cristão e inclusive nas pessoas que os cerca.
A dificuldade gera a paciência que nada mais é do que a expressão de um verdadeiro caráter
de quem está na presença de Deus.
• “No mundo ... tereis tribulações...” (Jo 16.33).
• “...por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus” (At 14.22).
• “...todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições” (2Tm 3.12).
• “... o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima” (Jó 5.7)

Variedade das… diversas provações...Tg 1:2
O crente, é peregrino nesta terra e como qualquer viagem, algumas dificuldades
naturalmente ocorrem, porém, visam a maturidade espiritual.

A natureza... das diversas provações... Tg 1:2
Observe algumas dificuldade inerentes aos peregrinos.
O grau de dificuldade que temos acerca das provações, provém da nossa pecaminosidade
interior.
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Sl 51:5 Eis que em iniqüidade fui formado, e em pecado me concebeu minha
mãe.
Tg 1:13 Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado
por Deus". Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Tg 1:14 Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta
arrastado e seduzido.

Não é aquilo que está entrando para a boca o que contamina o homem, mas (ao
contrário) o que está saindo proveniente de dentro da boca, isso é o que contamina o
homem." Mt 15:11. Do interior sai o comando para língua e atos, com isso muita vezes
problemas ocorrem e geram sofrimentos resultantes de escolhas erradas.
Provações procedem da nossa vida cristã, uma vida decidida a viver em contrafluxo à
humanidade! Muitas tribulações, enfrentamos exatamente por sermos cristãos!
Os agentes contrários à vida cristã são:
• Satanás,
• Estilo de vida mundano, e
• A própria carne (desejos contrários a vontade de Deus)
As provações visam trazer glória ao nome de Deus. João registra a cura de um homem cego
de nascença. Ele nasceu cego para que nele fosse manifestada a glória de Deus, neste caso
específico, Deus foi glorificado pela cura.
• Jo 9:3 Disse Jesus: "Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para
que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
A glória de Deus é manifestada de diversas formas, no caso anterior foi pela cura. A cura é
apenas uma das formas e não a única!

As variedades das… diversas provações... Tg 1:2
As dificuldades são variadas como se fossem diversas cores, um mosaico de variações.
Todas as provações… “cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” - Rm 8.28.
Alegre-se, esteja certo que para cada provação, existe a Força de Deus para sustentar.
Essa força de Deus, chamamos de Graça de Deus, ela é diversificada, policromática!
• 1Pe 4:10 Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
Essa poderosa Graça de Deus, é tão diversificada, que não há provação que não tenha o
suporte correspondente!
• 1Co 10:13b ...E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do
que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um
escape, para que o possam suportar.
Há provas fáceis e a provas difíceis, tem certas dificuldades que enfrentamos na solidão do
Getsêmani como Jesus Cristo, sozinhos no quarto em oração.
• Mt 6:6 Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai,
que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará.
Algumas questões, aos nossos olhos são maiores que as nossas forças, mas a cada uma
delas Deus tem um propósito, que nada mais é que esculpir a beleza da semelhança de
Jesus Cristo em nós.
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1Co 15:49 Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também
a imagem do homem celestial.
2Co 4:11 Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por
amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal.

O Tempo das… diversas provações... Tg 1:2
Provações são passageiras, umas duram menos, outras duram mais. Certamente seremos
provados a vida inteira, mas entre uma provação e outra, sempre haverá o milagre.

Uma noite
As turbulências são reais, porém como no caso de Daniel na cova do Leões, depois da noite,
veio o amanhã.
• Dn 6:18-23 Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não
aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu
dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões.
Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: "Daniel,
servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente,
pôde livrá-lo dos leões? " Daniel respondeu: "Ó rei, vive para sempre! O meu
Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal
algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não
cometi mal algum, ó rei". O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel
da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento,
pois ele tinha confiado no seu Deus.
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Anos
Grandes homens de Deus foram provados. José foi preso durante 17 anos
aproximadamente e, antes de tornar-se governador do Egito. Após essa tempestade, chega
a bonança.
• Gn 45:7-8 Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um
remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento.
Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus.
Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e
governador de todo o Egito.

Aplicação
Todos passam por dificuldades.
• 1Co 10:13a NVI - Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos
homens.
Correndo, andando ou engatinhando, todos passam por provações, mas o que importa é o
cristão estar com o suporte celeste, a paz do Senhor!
• Fp 4:7 ...a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus
corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
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