A GAIOLA
Lição 3 para 16 de julho de 2022

Uma maneira de uma melodia específica ser ensinada a
um pássaro é cobrir sua gaiola e isolá-la. Desta forma,
pode se concentrar na melodia que ouve, para que
possa imitá-la.
Às vezes, Deus nos permite ser levados a "gaiolas
cobertas" onde não podemos ver além das dificuldades
ao nosso redor. Vamos nos aprofundar em como e por
que isso acontece.
Como somos provados?
Levados a um beco sem saída.
Provados na necessidade.
Expostos à tentação.
Para que fim somos provados?
Fortalecer a fé.
Fortalecer a confiança.

Ao tirá-los do Egito, Deus não quis levar o povo de Israel pelo caminho fácil
“para que não se arrependam ... e voltem para o Egito" (Êx. 13:17).
No entanto, levou-os a um beco sem saída. Cercado por montanhas e com o
mar em frente (Êx. 14:3). Por que?
Para mostrar seu poder salvador (Êx. 14:13)
Como testemunho para os incrédulos (Êx. 14:18)
E o povo de Israel? Eles também tinham algo a aprender. Eles
precisavam entender que Deus estava com eles, e que Ele
poderia ajudá-los de qualquer forma na
situação ou problema que enfrentassem.
Em dificuldades, devemos submeter nossa mente e nosso coração à
direção divina, e estar dispostos a que Deus nos instrua (Êxodo 14:31).

“Está o Senhor no meio de nós, ou não?”

(Êxodo 17:7)

Depois de cruzar o Mar Vermelho, Deus levou Israel por lugares secos.
Quando suas reservas de água estavam no limite, encontraram água em
Mara. Mas a água não era saudável (Êx. 15:22-23).
Depois de curar as águas, Deus os levou para um novo
lugar onde não havia água. Parecia que Deus queria
"matá-los com sede"! (Êx. 17:1-3).
Os cristãos não deveriam esperar que Deus atenda às
nossas necessidades básicas (Lc. 12:29-30)?
Deus queria que eles estivessem cientes da situação em
que estavam, e que Ele estava sempre com eles. Deviam
sentir sua necessidade de Deus. Aprender que,
separados dele, não poderiam fazer nada (Jo. 15:5).

“Em Sua misericórdia, [Deus] nem
sempre nos coloca nos lugares mais
fáceis; pois se ele o fizesse, por nossa
autossuficiência esqueceríamos que o
Senhor é nosso ajudador em tempo de
necessidade. [...] Ele permite decepções e
desenganos para que percebamos nosso
desamparo e aprendamos a pedir ajuda
ao Senhor, como uma criança que
quando faminta e sedenta se volta para
seu pai terreno.”
E. G. W. (Refletindo Jesus, 5 de dezembro) – Tradução livre

“Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo.” (Mateus 4:1)

Uma coisa é ser tentado por nossos "desejos malignos"
(Tiago 1:14 NIV), e outra a ser colocada por Deus em um
lugar ou situação onde Ele nos permite ser tentados..
No segundo caso, Deus nos coloca em uma prova. Ele nos
coloca em um "crisol" para nos purificar (ou nos queimar,
se cedermos à tentação).
Nessas situações devemos nos apegar às
promessas de Deus (1 Coríntios 10:13), e
imitar a forma como Jesus enfrentou a
tentação. (Lc. 4:1-13).
E se falharmos no teste? Então, devemos
lembrar que se cairmos, temos um Salvador..

“Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o
ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e
honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo;” (1 Pedro 1:7)

Pedro escreve "aos expatriados" (1 Pedro 1:1),
para aqueles que vivem sabendo que somos
"estrangeiros e peregrinos" nesta terra (1
Pedro 2:11). Aos que anseiam por "uma pátria
melhor, isto é, a celestial" (Hebreus 11:16 NVI).
Como estrangeiros, somos uma minoria isolada, sujeita ao ridículo e
à perseguição, a qual Deus permite fortalecer nossa fé.
Como as provas fortalecem nossa fé?
Porque eles nos ajudam
a manter nossa fé
focada no objetivo.

Porque eles nos ajudam
a confiar em Deus a
cada passo

Porque eles permitem que o
Senhor nos limpe de tudo o que
dificulta o caminho de nossa fé.

Imagine que você está na situação
de João Batista. Preso em uma
prisão por defender a verdade. E
parece que Deus se esqueceu de
você. Como manter a confiança?

Pela fé. Baseando-se nas promessas
de Deus. Confiando plenamente em
tudo o que Ele escreveu em Sua
Palavra.

“Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm;
ela será ricamente recompensada.” (Hebreus 10:35 NVI)

Provérbios 3:1

Não se esqueça da Lei.

Provérbios 3:5

Confie em Deus

Provérbios 3:7

Afaste-se do mal

Provérbios 3:12

Deus te ama

Jeremias 29:13

Busca a Deus de todo coração

Romanos 8:28

Tudo vai ajudá-lo para o bem

2 Coríntios 12:9

Deus te fortalece em sua fraqueza

Hebreus 13:5

Deus nunca te desamparará

“Não consideremos a prova como algo
estranho, mas como meios pelos quais
somos purificados e fortalecidos. [...]
Na vida futura, entenderemos as coisas que
nos deixaram aqui muito perplexos. Vamos
perceber o poderoso ajudante que tivemos e
como os anjos de Deus foram
comissionados para nos guardar enquanto
seguimos o conselho da Palavra de Deus.”
E. G. W. (Nos lugares celestiais, 7 de setembro) – Tradução livre

