Lição 2 para 9 de julho de 2022

Um crisol é um recipiente usado para derreter uma
substância que requer uma temperatura muito alta (como o
ouro).
Também é usado metaforicamente para falar sobre um teste
difícil, ou um lugar ou situação que possa produzir uma
mudança ou desenvolvimento na pessoa ou em seu caráter.
Nem todos os crisóis são iguais, nem têm a mesma origem.
Examinaremos, então, vários tipos de crisóis que, como
crentes, podem nos afetar.
Os crisóis do cristão. 1 Pedro 4:12-19.
Os crisóis de Satanás. 1 Pedro 5:8-11.
Os crisóis do pecado. Romanos 1:18-32.
Os crisóis para salvação. Jeremias 9:7-16.
Os crisóis para proteção. 2 Coríntios 12:7-10.

“Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos
tentar, como se coisa estranha vos acontecesse;” (1 Pedro 4:12)

Ser cristão envolve dificuldades. Manter-se fiel ante o pecado,
defender a verdade diante do erro, ou simplesmente
testemunhar que Jesus é o Salvador do mundo, cria inimigos
que estão dispostos a nos prejudicar a fim de silenciar nosso
testemunho.
Essa experiência de sofrimento para nossa
fé pode ser considerada um "processo de
fundição", o processo do crisol.
Estamos imersos em uma luta entre o bem e o
mal, entre Deus e Satanás. Portanto, não devemos
nos surpreender se tivermos problemas quando
nos colocamos abertamente do lado de Deus.

Satanás é um inimigo ativo e real. Seu desejo é causar danos,
e seu trabalho pode ser visto em todos os lugares (morte,
sofrimento, imoralidade, mentira, …)
Ele está especialmente interessado em nos
fazer pecar, ou nos destruir, se possível. Para
fazer isso, usa todos os meios possíveis.
O que podemos fazer quanto a isso? Praticar o autocontrole, ficar alerta e
resistir, mantendo-se firme na fé (1P. 5:8-9 NVI).
Nesta batalha, Deus promete nos restaurar e nos
tornar fortes, firmes e estáveis (1 Pedro 5:10 NIV).
Lembremos que Satanás é um inimigo derrotado.
(Lu. 10:18; Rom. 16:20; Apoc. 12:11). Vamos nos
apegar a Jesus, e a vitória está garantida.

“Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça
dos homens, que detêm a verdade em injustiça.” (Romanos 1:18)

O pecado tem efeitos colaterais... sempre (Gal. 6:7). Embora
Deus tenha poder para prevenir os resultados do nosso
pecado, Ele geralmente nos permite sofrer suas
consequências para que entendamos o quão prejudicial e
ofensivo é o pecado.
Não podemos pretender pecar e ficar impunes, ou pensar
que "Deus já entenderá minha situação". Transgredir leis
morais, ou de saúde, envolve sofrimento, um crisol
autoimposto.
Romanos 1:21-32 nos mostra o processo do pecado.
Paramos de pensar
em Deus (v. 21)

Confiamos
em nossa
sabedoria
(v. 22)

Adoramos o
terreno
(v. 23)

Deus deixa
seguirmos
nosso
caminho
(v.28)

O pecado se
manifesta
abertamente
(v. 29-32)

Além das consequências do nosso pecado, Deus
está preocupado com o próprio pecado,
especialmente o pecado inconfesso.

Quando esta situação surge, Deus nos submete
ao crisol na esperança de que reconheçamos
nosso pecado e, assim, sintamos a necessidade
de salvação.

O crisol começa quando
Deus chama nossa
atenção para o nosso
pecado (às vezes de
maneiras dolorosas).
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quando temos que
escolher renunciar ao
pecado a que nos
agarramos.

Às vezes, Deus permite que Satanás nos submeta a certos crisóis para
nos fortalecer, e assim nos impedir de cair em pecados futuros.
Assim, Paulo reconhece que o “aguilhão" a que está submetido o
libertou de se exaltar, cedendo ao orgulho e à autoconfiança.
Portanto, sua conclusão é que "quando estou fraco, então sou forte.” (2Co. 12:10).
Em suma, nem todos os crisóis ou
provas aos quais estamos
submetidos têm a mesma origem,
ou a mesma intenção. Vamos
pedir ao Espírito Santo para nos
ajudar a reconhecer cada caso, e
agir em conformidade.

“Aqueles que mantêm sua fé firme até o
fim sairão do forno da prova como ouro
fino sete vezes purificado... Sobre esta
obra, o profeta Isaías declara: "Farei o
varão mais precioso do que o ouro fino, e
mais do que o ouro de Ofir. Ao homem..."
Quando estiver em dificuldade, lembre-se
que a fé testada no forno da aflição é mais
preciosa do que o ouro purificado no fogo.”
E. G. W. (O Cristo triunfante, 11 de julho) – Tradução livre

