Lição 6 para 6 de agosto de 2022

Ninguém está isento de dificuldades nesta vida.
Como enfrentar o crisol das dificuldades, independentemente de
sua origem ou propósito?
O que Deus faz quando estamos no crisol? Podemos esperar que
Ele nos tire da dificuldade sem nenhuma ação de nossa parte?
Devemos sair do crisol por nosso próprio esforço, sem esperar que
Deus faça nada a respeito?
O Papel da Verdade:
A obra do Espírito Santo.
O Papel do Livre Arbítrio:
Lutando com a Força de Cristo.
OS sentimentos e a vontade.
O papel do compromisso:
Tomar decisões radicais.
Perseverar.

“Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará
em toda a verdade” (João 16:13)

¿Deus pode transformar imediatamente uma pessoa? Sim. O
faz? Geralmente, não?
A transformação do caráter é obra do Espírito Santo (2 Cor.
3:18). Vamos ver, então, como este trabalho é realizado:
Nos convence da verdade do nosso pecado, mas não nos
obriga a nos arrepender.
Nos convence da verdade sobre Deus, mas não nos força
a acreditar nele.
Nos convence da verdade doutrinária, mas não nos
obriga a aceitá-la.
Satanás e seus anjos não foram forçados a
acreditar na bondade e no amor de Deus. Adão
e Eva não foram forçados a não pecar. Devemos
decidir se arrepender e obedecer para que o
poder de Deus possa entrar e nos transformar.

E. G. W. (Atos dos apóstolos, pg. 43) – Tradução livre

“Depois de convencer do pecado, e apresentar
à mente o padrão da justiça, o Espírito Santo
remove os afetos das coisas desta terra, e
enche a alma com um desejo de santidade.
"Ele os guiará a toda a verdade" (João 16:13),
declarou o Salvador. Se os homens estiverem
dispostos a ser moldados, a santificação de
todo o ser acontecerá. O Espírito pegará as
coisas de Deus e as imprimirá na alma”

“Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim.”
(Colosenses 1:29 NVI)

Paulo tinha uma obra a fazer: "apresentar todos
os homens perfeitos em Cristo Jesus" (Col. 1:28).
Para realizar esse trabalho, ele teve que fazer
um grande esforço (1 Cor. 9:19-23). Cada dia era
uma luta para se manter preparado
(1 Cor. 9:26-27).
Apesar de tudo isso, ele estava ciente da
futilidade de todo esse esforço. Inútil, na
medida em que dependia apenas de sua própria
força. Útil e eficaz quando o fazia “pelo poder de
Cristo que trabalha em mim.”

Assim é em cada trabalho humano. Mesmo o esforço necessário para
suportar ou sair de um "crisol" envolve a cooperação divino-humana. Não
podemos esperar que Deus faça tudo, nem podemos fazer tudo sozinhos.

A base da publicidade é o apelo ao sentimento: "Você
não sente vontade...?" "Você merece...!”
Isso nos leva a tomar decisões baseadas em sentimentos,
independentemente de serem razoáveis ou não; ou se
eles estão corretos ou não.
Pense em pessoas que tomaram esse tipo de decisão,
como Eva (Gen. 3:6), Davi (2S. 11:2-4) ou Pedro (Gal.
2:11-12). Qual foi o resultado?
É um erro tomar decisões baseadas apenas em nossos
sentimentos. É por isso que o apóstolo Pedro nos
aconselha: "Use seu bom senso" (1 Pedro 1:13DHHe).
Nossa mente, e não nossos sentimentos, devem ser o
leme que controla nossas decisões..

“Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e
atira-o para longe de ti; pois te é melhor que se perca um dos
teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.”
(Mateus 5:29)

É necessário agir radicalmente, não porque Deus dificulte a vida
cristã, mas porque nós e nossa cultura nos afastamos dos planos
de Deus.
Somos chamados a nos colocar firmemente do lado de Deus e da
verdade (Jos. 1:7). Fazer um pacto com nossos olhos, nossos
desejos e nossos pensamentos, para não pecar (Jó 31:1).
Em última análise, devemos negar a nós mesmos (Lc. 9:23). Toda
decisão certa nos ajudará a tomar a próxima decisão certa.
Se nos afastarmos, o crisol pode ser o apelo de Deus para que
tomemos a decisão radical de voltar a Ele.

“antes permanece no temor do Senhor todo dia.”
(Proverbios 23:17)

A cooperação divino-humana e o exercício da
vontade não podem ser um evento isolado.
Devemos perseverar nele.

Jacó estava passando por uma grande crise. Tinha
medo do seu irmão. Precisava ter a garantia de
proteção divina. Ele orou, mas encontrou-se em
uma luta (Gen. 32:24). E ele não desistiu da luta
mesmo quando foi ferido pelo anjo (Gen. 32:25). Já
sem força, ele se recusou a abandonar-se ao
desespero.
Devemos nos apegar a Deus todos os dias com o
mesmo fervor com que Jacó se agarrou ao anjo no
meio da dor e desespero: "Eu não vou deixá-lo, se
você não me abençoar." (Gn. 32:26).

E. G. W. (Mensagens aos jovens, pg. 37) – Tradução livre

“Vi anjos malignos que lutavam por almas, e
anjos de Deus resistindo a eles [...] Mas não é
tarefa dos bons anjos dirigir as mentes contra
a vontade dos indivíduos. Se eles cederem ao
inimigo e não se esforçarem para resistir a ele,
pouco mais podem fazer os anjos [...]. Jesus
não vai comissionará os santos anjos para tirar
de apuros aqueles que não fazem nenhum
esforço para ajudar a si mesmos.”

