Estudo para Células – 24/06/2015
Tema: Testado e Aprovado (Tiago 1:2,3)
INTRODUÇÃO
Em nossa caminhada com Cristo estamos sujeitos a provações. É importante entender sobre
as razões de Deus em permitir com que sejamos testados e quais os benefícios de sermos
aprovados.
OBSERVAÇÕES:
• DEUS NÃO TENTA, ELE PROVA... “Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por
Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta.” (Tg.
1:13).
 O DIABO TENTA... “Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser
tentado pelo diabo.” (Mateus 4:1)
 As CONSEQUÊNCIAS NATURAIS de nossos atos não são nem tentações e nem
provações... “Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem
semear, isso também ceifará.” (Gálatas 6:7).
 As provações nunca vêm em momento oportuno (no nosso entendimento).
1. Deus prova o Justo:
 “O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma
odeia.” (Salmos 11:5a).
 Todos os que foram justificados por Deus: “Tendo em vista a manifestação da
sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador
daquele que tem fé em Jesus.” (Romanos 3:26).
 Podemos suportar: “Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos
homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do
que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um
escape, para que o possam suportar.” (1 Coríntios 10:13).
2. Ao fracassarmos, nos tornamos reféns: “Em verdade em verdade vos digo que todo
aquele que comete pecado é escravo do pecado.” (Jo. 8:34).
 Cada vez que passamos por uma prova e fracassamos, precisamos fazê-la de
novo. Nesse processo de voltar vez por outra ao ponto de derrota pode nos
levar a repetidas quedas, deixando-nos vencidos e sem esperança, causando
desintegração espiritual, apatia e apostasia.

 O inimigo tenta implantar uma mentalidade de derrota: “Chegava-se, pois, o
filisteu pela manhã e a tarde, e apresentou-se por 40 dias.” (ISm. 17:16).
Cada guerreiro de Israel tinha que engolir duas vezes ao dia as provocações de
Golias.
3. Quando suportamos...
 É possível suporta: “Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos
homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do
que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um
escape, para que o possam suportar.” (1 Coríntios 10:13).
 Crescemos na fé e perseveramos em nossa caminhada: “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.” (Tg. 1:2,3).
 Nosso caráter é aprovado: “Não só isso, mas também nos gloriamos nas
tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a
perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança.” (Rm.
5:3,4).
 E nos esperançamos: “E a esperança não nos decepciona, porque Deus
derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele
nos concedeu.” (Rm. 5:5).
“Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu
clamor.” (Salmos 40:1).

