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Comentário lição 13

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O EXEMPLO DO POVO DE DEUS NO DESERTO

Os israelitas foram alvos da graça de Deus no Êxodo. Foram libertos da escravidão (1 Co 10.1),
batizados (1 Co 10.2), divinamente sustentados no deserto e tiveram íntima comunhão com
Cristo (1 Co 10.3,4). Mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, deixaram de agradar
a Deus e foram destruídos por Ele no deserto; perderam a sua eleição divina e, portanto,
deixaram de alcançar a Terra Prometida .1

O Antigo Testamento nos apresenta a jornada do povo judeu, que foi liberto do cativeiro
egípcio com mão forte e experimentou a proteção e o cuidado divino no deserto, contudo, de
maneira contínua buscavam o agrado dos ritos e costumes idólatras dos povos pagãos. Como
consequência provaram do juízo divino, e aquela geração perversa e de difícil trato que saiu
do Egito não pode gozar da bênção da terra prometida.

O terrível juízo divino sobre os israelitas desobedientes serve de exemplo e advertência aos que
estão sob a Nova Aliança, para não cobiçarem as coisas más. Paulo adverte aos coríntios que se
eles forem in�éis a Deus como Israel, eles também serão julgados e não entrarão na pátria
celeste prometida […] assim como Deus não tolerou a idolatria, pecado e imoralidade de
Israel, assim também Ele não tolerará o pecado dos crentes na Nova Aliança .1
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Olhando para o exemplo do povo judeu precisamos re�etir sobre a nossa vida de maneira
contínua. A idolatria nos cerca não apenas no ato de adorar a outros deuses, mas também em
abandonar a verdadeira e única adoração a Deus para reverenciar pessoas ou coisas que nos
cercam. Precisamos olhar para o que aconteceu com a geração do deserto e re�etir como está o
nosso proceder diante da caminhada cristã, a �m de não cedermos a tentação de nos distanciar
de Deus por causa das ofertas que apresentam uma falsa sensação de prazer.

A história no Antigo Testamento não existe apenas para satisfazer nossa curiosidade sobre os
tempos antigos. O Espírito Santo inspirou tal registro, porque haveria lições para as gerações
futuras, incluindo os coríntios e nós. Deus foi �el em abençoar e julgar o povo de Israel.
Assim, eles tornaram-se exemplos para nos advertir e nos impedir de cometer os pecados que
cometeram. Deus sabia que precisaríamos de aviso .2

O QUE DEUS PROVÊ PARA NOSSA VITÓRIA

Assim como o povo judeu, ninguém está livre de ser tentado. Como escreveu o comentarista
da revista: “a tentação ocorre nos corações e nas mentes de todas as pessoas”. Porém, não
podemos imaginar que estaremos abandonados por Deus durante o período em que
estivermos como estrangeiros nessa terra; nunca estaremos só em nossas tentações.

A Palavra de Deus nos mostra que Ele nos providenciou o (outro consolador)
que habita em nós e que nos guia continuamente para próximo de Deus, conduzindo-nos em
nosso processo de santi�cação. É através da presença do Espírito Santo em nós que
compreendemos a Palavra de Deus e sentimos a Sua presença continuamente. “Por meio de
sua presença, da comunhão que temos com Ele, podemos ser guiados pelo seu Espírito a cada
dia, evitando situações que podem nos conduzir a tentações desnecessárias” .

allos parácletos
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Não somente o Espírito Santo foi-nos enviado para nos conduzir na jornada até o céu,
também recebemos a Palavra de Deus que é poderosa para transformar a mente do homem e
libertá-lo das amarras do Diabo (Jo 8.32; Rm 12.1,2). Através da atuação do Espírito Santo,
inspirando homens comuns a escreverem uma mensagem transformadora, possuímos, de
maneira escrita, todas as informações necessárias para vencer no dia mau. O próprio Jesus
Cristo utilizou a Palavra para vencer a Satanás em meio a tentação. A Palavra de Deus tem
poder para nos ajudar a vencer tudo aquilo que deseja nos afastar dEle.

Por �m, não podemos imaginar que Deus não providenciará o escape necessário em seu
devido tempo. Ele cuidará de nós em todos os momentos, provendo todas as nossas
necessidades. “A vitória sobre a tentação será possível através de uma humilde con�ança” .
Precisamos con�ar em Deus que estará sempre presente ao nosso lado em todos os momentos,
e estará pronto a nos oferecer socorro no difícil momento da tentação. “Ter auto con�ança
presunçosa diante da tentação representa uma avenida aberta para uma derrota certa” .
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O ESCAPE

O termo escape ( ) era usado como referência a uma passagem na montanha. A imagem
é de um exército ou de um grupo de viajantes preso nas montanhas. Eles descobrem uma
passagem e o grupo escapa para algum lugar em que possa estar em segurança .

ekbasis
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O inimigo é real e perigoso. Ele é ardiloso e tem ferramentas para tentar nos fazer fracassar e
cair. Contudo, possuímos um Deus zeloso que sempre nos fornecerá o escape no momento
da tentação. Assim como um comandante conduz a sua tropa por caminhos que fujam das
ciladas do inimigo, o nosso Deus nos conduzirá para o caminho que nos afastará da artimanha
da tentação.

Porém, não podemos sequer imaginar que somos autossu�cientes a ponto de termos forças
em nós mesmos para vencer o mal. Satanás é astuto e conhece as nossas fraquezas. Ele se
aproveita disso para nos fazer retroceder e fracassar na caminhada. Por isso precisamos estar
vigilantes e constantes no fortalecimento espiritual.
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Pode ser que o escape providencial de Deus se re�ra ao cristão ter consciência de que tem
determinadas fraquezas e que precisa ser vigilante para com essas situações, ou mesmo se
afastar de algumas pessoas e abandonar certos hábitos. Como �lhos e �lhas de Deus, cabe a nós
atender às orientações do Espírito a �m de não pecarmos contra o Eterno .3

Por �m, um conselho deixado pelo comentarista da revista e que precisamos endossar aqui:
“Evite �car sozinho. Muitas tentações nos assaltam quando estamos sozinhos. Quando nos
afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão, com conselhos, �camos
à mercê de ser assaltados por maus pensamentos e a solidão pode se tornar um fator para a
tentação”. Deus nos chamou à comunhão, e vivendo em comunidade, ao lado das pessoas
certas, venceremos a tentação com o auxílio do Todo Poderoso e Único Deus.

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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