Lição 7 para 13 de agosto de 2022

Um ditado popular diz: “A esperança é a última que morre." Sem
esperança não há força ou motivação para enfrentar problemas ou
sofrimento.
Por essa razão, a esperança, juntamente com a fé e o amor, é um dos
três pilares da vida cristã (1Co. 13:13).

Qual é a esperança do cristão? Como podemos adquirir, aumentar e
fortalecer a esperança?

“Pois a visão aguarda um tempo designado; ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se
demore, espere-a; porque ela certamente virá e não se atrasará".” (Habacuque 2:3 NVI)

Habacuque começa seu livro com uma reclamação, que soa
perfeitamente contemporânea: Há violência, imoralidade, destruição,
brigas, injustiça... e Deus não faz nada! (Hab. 1:2-4).

E a resposta de Deus é realmente preocupante: tudo vai piorar (Hab. 1:511). Não parece também uma resposta contemporânea?
Desde a rebelião de Satanás, o universo
está em guerra, e está indo de mal a pior.
Mas Deus nos assegura que a Babilônia
[e, com ela, o mal] finalmente será
destruído, e o povo de Deus será
libertado. (Hab. 2:8; Ap. 18:2).
Jesus acabará com o mal. Esta é a “bem-aventurada esperança "
(Tito 2:13).

O livro de Jó começa com Deus falando no Céu. Mas,
quando os problemas começam, Deus desaparece da
cena. Ele não diz nada enquanto os amigos do Jó
falam sobre Ele. Ele não diz nada enquanto Jó pede
uma audiência perante Seu tribunal.
Só quando todos já deram sua opinião sobre Deus Ele
decide se manifestar. No entanto, ele não diz nada
sobre si mesmo, ele apenas pergunta. Dezenas de
perguntas que Jó não pode responder.
Então Jó é ciente do pouco que sabia de Deus (Jó 42:3).
Suas próprias perguntas agora parecem insignificantes
para ele. Está satisfeito, agora ele sabe algo mais sobre
Deus (Jó 42:5). A esperança humana só pode encontrar
segurança em um Ser muito maior do que nós mesmos.

“Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão
direita; e te digo: Não temas, eu te ajudo.” (Isaías 41:13)

Isaías profetizou o exílio babilônico. Foram tempos
em que Israel se sentiu abandonado por Deus..
Quando estamos imersos em dificuldades, também
podemos nos sentir abandonados por Ele. No
entanto, Deus está ao nosso lado, ele nunca nos
deixa.
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“Jeová está comigo; Não temerei o que o homem pode fazer comigo.” (Sal. 118:6).

Jeremias escreveu uma carta para encorajar os exilados na
Babilônia, que já haviam perdido a esperança de voltar.
Deus diz-lhes para não perderem a esperança porque:
Ele está no controle, sua situação não é o resultado do acaso. (Jer. 29:4)
Ele vai trabalhar para o bem, mesmo nas dificuldades (Jer. 29:5-7)

Ele terminará seu exílio na hora certa. (Jer. 29:8-10)

Devemos ter esperança em Deus, porque Ele está na
vanguarda do nosso passado, do nosso presente e
do nosso futuro.
“Então me invocareis, e vireis e orareis a Mim, e eu
vou os ouvirei; e me buscareis e me achareis, pois
me buscareis com todo o coração” (Jer. 29:12-13).

“E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser
de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto
pacífico de justiça nos exercitados por ela.” (Hebreus 12:11)

Em grego, a palavra "disciplina" está intimamente ligada à
"educação". Deus nos educa através da disciplina (Heb. 12:6).
Paulo nos dá as chaves para que essa
disciplina se torne esperança:
O exemplo dos heróis da Fé (Heb. 12:1)
O exemplo de Jesus (Heb. 12:2-3)
Deus nos ama como a filhos (Heb. 12:5-7)
Vamos participar de sua santidade (Heb. 12:10)
A disciplina dará "frutos pacíficos"” (Heb. 12:11)
Nos fortalecerá e nos guiará (Heb. 12:12-13)

“O Senhor pode tirar a vitória do que nos parece
perplexidade e derrota. Corremos o risco de
esquecer de Deus, de olhar para as coisas que são
vistas, em vez de contemplar com os olhos da fé as
coisas que não são vistas. Quando a desgraça ou o
infortúnio vem, estamos prontos para culpar a
Deus por negligência ou crueldade [...]
Precisamos aprender que a correção faz parte do
seu grande plano e que sob a vara da aflição, o
cristão às vezes pode fazer mais pelo seu Mestre
do que quando ele está engajado no serviço ativo.”
E. G. W. (Atos dos apóstolos, pg. 383)

