O que fazer para ser aprovado diante das provações da vida?!
Esta seria a pergunta de um milhão de dólares para
muitos cristãos. Todos sabemos que na vida nós passamos
por diversos tipos de provações e o ideal seria saber o
gabarito de todas elas, pois assim sairíamos bem sempre.
Entretanto na prática, muitas vezes não é o que acontece.
Há pessoas que enfrentam as provações de forma correta,
mas há aqueles que quando são provados perdem a
perspectiva correta e questionam a providência divina.
Não achemos nem por um momento que sozinhos
podemos vencer as provoções pelas nossas próprias forças.
Isso é impossível! A verdade é que Deus quer que seus
filhos se acheguem a ele durante as provações diversas da
vida para que Ele dê força e sabedoria. Deus não está
interessado em ver seus filhos vacilando e falhando, pelo
contrário, Seu desejo é que Ele mesmo seja o suporte e
ajude os seus a serem aprovados diante das provações.
Tiago 1.12 diz: Bem-aventurado o homem que
suporta, com perseverança, a provação; porque,
depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a
qual o Senhor prometeu aos que o amam.
A carta de Tiago nos apresenta de forma prática 4
passos que precisamos dar para sermos aprovados
diante das provações da vida:
1. Saber a origem da tentação – O coração
pecaminoso
Tiago 1.13-14: Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou
tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo
mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é
tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e
seduz.
A origem da tentação (provação) vem do próprio desejo
perverso do coração do homem. Ele deixa o ser humano
desprovido de qualquer explicação que coloque a culpa
sobre outra pessoa ou coisa.
2. Saber a consequência da tentação – A morte
Tiago 1.15: Então, a cobiça, depois de haver
concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez
consumado, gera a morte.

Como diz Bengel: “o pecado, desde seu nascimento,
está repleto de morte”. O pecado progressivamente
conduz da morte espiritual para a morte física e daí para
a morte eterna. Por isso é essencial saber a consequência
da tentação.
Uma vez que sabemos a origem e
consequência, surge mais uma pergunta: Como
resistir à tentação?
É totalmente possível resistir às tentações e o próprio
Tiago nos ensina como:
Em Tiago 1.2–4 ele diz: Meus irmãos, tende por
motivo de toda alegria o passardes por várias
provações, sabendo que a provação da vossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a
perseverança deve ter ação completa, para que
sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
3. Saber desfrutar das bênçãos de Deus – Dons
perfeitos (vida)
Tiago 1.16-17 nos exorta: Não vos enganeis,
meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo
dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das
luzes, em quem não pode existir variação ou
sombra de mudança.
Por fim, vencemos as provações quando desfrutamos
constantemente das bênçãos de Deus. Se por um lado,
tudo que o pecado pode gerar é a morte, por outro lado,
Deus nos capacita a resistir às tentações (provações) e
mais, Ele é quem dá toda boa dádiva e dom perfeito para
que os seus filhos desfrutem do seu amor e bondade.
Que através de Sua Palavra possamos suportar com
alegria as provações que diariamente são colocadas
diante de nós e que sejamos por Ele aprovados e
esperançosos de um dia nos encontrarmos com Ele e
recebermos a cora da vida.
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