Lição 4 para 23 de julho de 2022

“Assim, todos nós, que com o rostos
descobertos refletimos como em um espelho a
glória do Senhor, somos transformados em sua
semelhança com cada vez mais glória pela ação
do Senhor, que é o Espírito" (2 Cor. 3:18 NIV).

Como somos transformados na semelhança de
Jesus? Qual é a nossa parte nesta obra?
O objetivo:
Reproduzir a imagem de Deus.
Ser como o ouro.
O resultado:
O desenvolvimento do caráter.
Vitória no conflito.

O apoio:
A comunidade.

No início, Deus criou a humanidade à sua imagem (Gen. 1:27).
Mas o pecado vem desfigurando essa imagem para torná-la
quase irreconhecível.
Uma das funções do evangelho é restaurar essa imagem em nós.
Para ser feito "à imagem de seu Filho" (Ro. 8:29).

Inseridos no meio de um conflito
cósmico, somos um espetáculo para o
mundo e para os seres celestiais, que
precisam ver em nós o reflexo do
caráter de Jesus. (1Co. 4:9; Ef. 3:10).

“Porém ele sabe o meu caminho; provando-me ele, sairei como o ouro.”
(Jó 23:10)

Deus havia declarado que Jó era um "homem perfeito e justo"
(Jó 1:1). Mas entre os seres celestiais havia dúvidas sobre as
razões pelas quais Jó se comportava assim. (Jó 1:9-11).
À beira do desespero, incapaz de compreender por que tantos
infortúnios o aconteceram, Jó chegou a entender que estava
sendo testado. Ele tinha certeza que esse processo o faria brilhar
como ouro, que seria aperfeiçoado.
É nas provas mais difíceis que o caráter é
totalmente manifestado e é refinado. Nesses
momentos críticos, Deus traz à tona o caráter
que talvez nunca se manifeste de outra
forma.

O que diferenciava umas virgens das outras era a
provisão do óleo (Mat. 25:1-4). Embora a primeira
interpretação do óleo seja o Espírito Santo, também
podemos compará-lo com o caráter.

"Na parábola, as virgens tolas aparecem pedindo
óleo, sem que o recebessem. Este é um símbolo
daqueles que não se prepararam desenvolvendo um
caráter para permanecer em tempos de crise." (EGW,
AFC, 10 de dezembro).
Não podemos esperar sair vitoriosos do conflito se não desenvolvemos o
caráter previamente através de uma relação próxima com Jesus.
Segundo Jesus, esse caráter é demonstrado em nossa relação com os outros.
(Mt. 25:34-36).

“Os conflitos vividos na terra, na providência
de Deus, fornecem a preparação necessária
para desenvolver caracteres apropriados para
os tribunais do céu. Seremos membros da
família real, filhos de Deus, e "todas as coisas
contribuem para o bem" daqueles que amam a
Deus e se submetem à Sua vontade.”
E. G. W. (Nossa elevada vocação, 6 de novembro)

“Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão
impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.” (Daniel 12:10)

O livro de Daniel, como Apocalipse, termina nos contando de
um tempo, o tempo do fim, em que a humanidade será
claramente dividida em dois grupos: os ímpios e os limpos,
aqueles que entendem e aqueles que não entendem. (Dn.
12:10; Ap. 22:11).
Segundo Jeremias, este será um
"tempo de angústia para Jacó" (Jer.
30:7). Sendo concluído o tempo da
graça, os salvos terão alcançado a
vitória, e serão refinados e
purificados, enquanto os ímpios se
rebelarão teimosamente contra
Deus.

É evidente que o desenvolvimento do caráter é um trabalho individual. Mas
e o caráter da comunidade? A igreja, como um corpo, pode desenvolver e
aperfeiçoar seu caráter?

O caráter da igreja é a soma e a colaboração do caráter
de cada um de seus membros.
Este caráter é manifestado e refinado quando
trabalhamos juntos em comunhão uns com os outros
em favor dos outros. Este também será um testemunho
para os seres celestiais.
“O propósito de tudo isso é que a sabedoria de Deus,
em toda a sua diversidade, seja conhecida agora,
através da igreja, aos poderes e autoridades das regiões
celestiais.” (Efésios 3:10 NVI).

E. G. W. (Levante seus olhos, 26 de agosto)

“Quando somos sobrecarregados por provas, não vamos
meditar sobre a magnitude deles, nem pensar que não
podemos nos alegrar no Senhor. É verdade que teremos
sentimentos em conflito. Passaremos por momentos de
desânimo e depressão. Mas viveremos pelo sentimento
ou pela fé? Quando nossos irmãos e amigos falam
imprudentemente, não nos desanimemos. Lembremos
que estamos em um mundo de provas e dor, de tristeza e
decepção. Essas experiências devem nos levar a Cristo. Se
não o fizer, sofreremos uma perda.”

