Lição 5 para 30 de julho de 2022

Que conceito podemos ter de Deus quando Ele nos submete ou nos
permite ser submetidos a provas severas?
Qual foi o resultado dessas provas em pessoas como Abraão ou Jó? O
que aconteceu com o povo de Israel quando foram submetidos a elas?
¿O que pode nos ajudar a passar por esses crisóis e sair vitoriosos, sem
que isso distorça nossos pensamentos sobre Deus?

Submetidos ao calor extremo:
O crisol de Abraão.
O crisol de Israel.
O crisol de Jó.
Sobrevivendo ao calor extremo:
A consolação.
A presença de Deus.

Pedir sacrifícios humanos? Para causar dor
desnecessária ao fiel ancião Abraão? Invalidar
promessas matando o herdeiro?
Se não soubéssemos o fim da história, pensaríamos
que o pedido de Deus é caprichoso e irracional.
A Bíblia diz claramente que esta foi uma prova por
parte de Deus (Heb. 11:17). O que Abraão tinha a
provar? Ou, talvez, a demonstração foi para os seres
celestiais? Ou ele simplesmente queria que Abraão
aprendesse uma lição?

A verdade é que Abraão conhecia a voz de Deus,
obedecido pela fé, e aprendeu mais sobre o amor e a
salvação de Deus (Gn. 22:1, 3, 5; Heb. 11:19; Jo. 8:56).

“Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o
Senhor lhe disse: "Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da
infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso
adultério por afastar-se do Senhor".” (Oséias 1:2 NVI)

O reino de Israel se afastou de Deus, e adorava outros deuses. Por
esta razão, Deus permitiu que eles sofressem várias provas:
Oséias 2:3. Enviou seca
para que passasse sede

Oséias 2:5-6. O rodeou
de espinhos, dificuldades

Oséias 2:9. Retirou o
trigo, a lã e o linho que
ofereciam aos baalins

Oséias 2:11. Se não
mudava, faria cessar
todo motivo de alegria

Sua intenção, então como agora, era que nós reconhecêssemos que Deus nos ama e nos
abençoa, e que só podemos permanecer verdadeiramente felizes ao Seu lado.

“Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua
cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: Nu saí do
ventre de minha mãe e nu tornarei para lá; o Senhor o deu, e
o Senhor o tomou: bendito seja o nome do Senhor.” (Jó 1:20-21)

Ao chamar a atenção de Satanás para Jó, Deus
provoca, e permite, uma série de eventos
desastrosos (Jó 1:8-12).
¿Por que Deus provoca esse sofrimento? É justo
quando ele permite que Satanás faça tanto mal?
Este é um caso especial, ou Deus pode nos tratar
assim também?

“Desnudo saí … desnudo volverei”
• Aceita que não tem direito a nada
“Jeová deu, e Jeová tirou”
• Reconhece que Ele tem o controle
de sua vida
“Seja o nome de Jeová bendito”

• Afirma sua fé na justiça de Deus
Podemos responder a tal situação de duas maneiras: pela
amargura e pela rejeição de Deus; ou agarrando-se a Ele mais
firmemente. A reação de Jó foi a adoração. Em que a sua
adoração consistia (Jó 1:20-21)?

A pessoa mais acostumada a sofrer no Novo Testamento (além de
Jesus) foi Paulo (2Co. 11:23-29).

Ele enfrentou essas situações com a garantia de que Deus poderia
livrá-lo (2Co. 1:10), e que teve a ajuda dos Santos através da oração.
(2Co. 1:11).
Ele tinha certeza de que esses sofrimentos o
ajudavam a confiar menos nele e mais em
Deus (2Co. 1:9).
Sentia-se confortado por Deus nas provas, e
sabia que isso lhe permitia confortar outros
que passavam por experiências semelhantes
(2Co. 1:4).

“Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.” (Isaías 43:2)

Que Deus nos submeta a um calor extremo pode nos
fazer duvidar de seu caráter justo e amoroso. Mas
não podemos duvidar dos motivos de Deus (mesmo
que não os entendamos), seu amor (Sal. 103:13), ou
sua proteção e cuidado (1 Coríntios 10:13).

De qualquer forma, Ele prometeu que, nas provas,
"estarei contigo" (Isa. 43:2).
Qual é o sentido, então, de Deus nos submeter a
calor extremo?
Deus não pretende nos destruir, mas a nosso pecado
Não quer o nosso sofrimento, mas que cresçamos e sejamos mais puros.
Ele nunca nos deixará sós, mas cuidará de nós.

“Aqueles que sofreram o maior sofrimento são
muitas vezes aqueles que proporcionam o maior
conforto aos outros, espalhando a luz solar por
onde passam. Tais foram purificados e adoçados
por suas aflições; eles não perderam sua
confiança em Deus quando a prova os assaltou,
mas se tornaram mais unidos ao Seu amor
protetor. Essas são provas vivas do cuidado terno
de Deus.”

E. G. W. (A maravilhosa graça de Deus, 24 de abril) – Tradução livre

