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Um Inimigo que Precisa Ser Resistido
Os prazeres e deleites dessa vida são um prato cheio para que Satanás
venha nos atacar quando em momento de fraquezas. O seu objetivo sempre
será acabar com a nossa vida espiritual, e ele conseguirá com êxito na vida
daqueles que estão fracos na fé se não procurarem ajuda através do Espírito
Santo.
Somos convidados a cada dia mais crescer em santi cação, para que
em Cristo, possamos vencer as astutas ciladas do Diabo, e assim continuar
dia após dia crescendo em graça e conhecimento, para abitarmos com o
Senhor nos céus.
Neste comentário traremos um auxílio dentro do texto proposto em
cada tópico, seguindo os objetivos especí cos dados pela lição, com o
objetivo de contribuir para o preparo de sua aula. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.
A EPÍSTOLA DE TIAGO
Datada entre 45 e 49 d.C., a epístola universal de Tiago foi escrita com
o propósito de censurar os cristãos por causa de sua degeneração na fé e
nas obras, e impedir que falsas doutrinas que ameaçavam a piedade se
propagassem nas igrejas.
O autor desta carta é Tiago, meio irmão de Cristo, que foi uma gura
muito importante no período apostólico.
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A maneira do autor se identi car simplesmente como “Tiago” (1.1), revela
sua posição de destaque na obra. Tiago, meio-irmão de Jesus e dirigente da
igreja de Jerusalém, é geralmente tido como o autor. Seu discurso no
Concílio de Jerusalém (At 15.13-21), bem como as descrições dele noutras
partes do NT (e.g. At 12.17; 21.18; Gl 1.19; 2.9,12; 1 Co 15.7) correspondem
perfeitamente com o que se sabe dele como autor desta epístola. (STAMPS
1995. P. 1924)
A carta é intitulada como Geral ou universal, porque é mais um
documento circular do que uma carta com destinatário especí co como as
de Paulo. Ela serve como orientação aos cristãos judeus que viviam fora da
Palestina, e bem provavelmente fora escrita aos primeiros convertidos em
Jerusalém que foram dispersos pela perseguição descrita em At. 8.

Tiago é classi cada como “epístola universal” porque foi originalmente
escrita para uma comunidade maior que uma igreja local. A saudação “As
doze tribos que andam dispersas” (1.1), juntamente com outras referências
(2.19,21), indicam que a epístola foi escrita inicialmente a cristãos judeus
que viviam fora da Palestina […] Como pastor da igreja de Jerusalém, Tiago
escreve às suas ovelhas dispersas. (STAMPS 1995, p. 1924)
O tema é bem propício ao seu conteúdo. A epístola vem tratar acerca
do caráter cristão em sua demonstração da fé na prática, onde Tiago exorta
e ensina aos irmãos dispersos pela perseguição a sofrer com alegria nas
provações, pois somente elas podem atestar a sua fé.
Como podemos atestas em seu conteúdo, a carta gira sempre em
torno de seu tema principal, ela ensina em seu escopo os benefícios das
provações, a importância de ouvir e praticar a Palavra, de comprovar a fé e
sempre professá-la e as virtudes da vida cristã e sua prática.
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OS DELEITES DA VIDA
Neste segundo tópico, são trabalhados os quatro primeiros versículos
do capítulo 4, e onde Tiago vem tratando acerca dos deleites da vida, e o
autor da lição o divide em quatro subtópicos com os seguintes temas:
Guerras e pelejas; deleites; cobiça e inveja; e adultérios.
Deleite é uma sensação ou sentimento aprazível uma satisfação, e no
texto é empregado no sentido de maus desejos, e o autor da epístola vem
convidando o crente a resisti-los, de modo a não cometerem os mesmos
erros que os tais.
Quando Tiago escreve sobre Guerras e contendas no versículo 1, ele
“quis indicar toda a contenda, dissensão e espírito faccioso que há na igreja,
apontando para os líderes egoístas que atraem os discípulos após si, e que
eventualmente se defrontam com outros de igual natureza, que se opõem a
eles e seus alvos egoístas”. (CHAMPLIN 2014, p. 78)

Daí observe: O que é coberto e escondido sob uma ilusória pretensão de
zelo por Deus e pela religião com frequência procede do coração do
homem, da sua maldade, cobiça, ambição e vingança. (HENRY 2008, p. 841)
Em geral, quando ouvimos a palavra “guerra”, literalmente somos
dirigidos a imaginar num combate por domínio geográ co de uma área,
contudo a palavra no primeiro versículo de Tiago, se refere a “rixas”,
“discussões”, “brigas por coisas comuns”, que estava acontecendo na igreja,
e este contexto é mais facilmente observado quando Tiago continua e
escreve logo após no texto a palavra “contendas” (con itos), rea rmando o
ambiente hostil em que viviam.
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Tiago ainda completa o primeiro versículo denunciando o motivo de
tantas guerras e contendas quando ele a rma vir dos deleites daqueles que
guerreavam por seus membros.

O problema é criado quando os homens fazem dos “prazeres” o “alvo”
mesmo de sua vida, tornando-se “hedonistas”. Ao invés de se submeterem a
Deus (sétimo versículo), eles se submetem a desejos incontroláveis, à cata
de prazeres. Esses prazeres são corporais, mentais e sociais, e residem na
inquirição pelo domínio, pela fama, pela oposição e pelas ações imorais.
(CHAMPLIN 2014, p. 79)
Desejar alcançar algo é natural a cada ser humano, e não deve ser
levado como coisa má, desde que seja feito com as melhores intenções
através da imaginação de um sonho pessoal. Contudo, os destinatários da
carta estavam cobiçando e invejando através de um desejo descontrolado
para obter aquilo que era de outrem.
No tocante a isto, podemos observar que:

Desejos imoderados ou são totalmente frustrados, ou não são satisfeitos e
saciados quando se obtêm as coisas desejadas. As palavras não podeis
alcançar signi cam que eles não podem obter a felicidade que buscam.
Então, observe: Os desejos mundanos e carnais são a perturbação que não
vai permitir o contentamento ou a satisfação da mente. (HENRY 2008, p.
842)
Por m, Tiago ainda compara aqueles que possuem uma “amizade
com o mundo”. Ele estava tratando daqueles que agiam em busca de
prazeres e que colocavam o seu “eu” acima de tudo e de todos.
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Tiago não a rma literalmente sobre a amizade com uma pessoa não
evangélica, mas metaforicamente ele ensina acerca do perigo de sentir
prazer nas coisas atribuídas àqueles que estão distantes de Deus, e assim
exaltam-se querendo satisfazer seu sentimento hedonista que está sedento
por poder.

A amizade com o mundo: 1. É uma lealdade espiritual ao princípio do mal e
do pecado, bem como é a negligência à santidade. 2. É a busca e o amar
pelas coisas mundanas. 3. Consiste em fazer dos prazeres um deus. 4.
Preocupa-se demasiadamente com a prosperidade nanceira. 5. É a busca
pela glória mundana, pelo poder e pela posição. 6. Leva à falta de interesse
pelas realidades espirituais, Pois é uma atitude de pouco caso acerca dos
valores eternos, com ênfase sobre os, interesses materiais. 7. É a busca por
coisas legítimas, mas secundárias, às custas da vida diária segundo a
dimensão eterna. (CHAMPLIN 2014, p. 81)
RESISTINDO AO INIMIGO
Vemos claramente que os anseios e desejos dessa vida pode
facilmente nos tornar em pessoas distantes daquilo que Deus reservou para
nós. Este foi o objetivo deste texto descrito por Tiago em sua carta.
Quando lemos o versículo 7, percebemos que tudo isso advém do
príncipe das trevas chamado de satanás. E ainda, Tiago exclama que
somente o resistindo ele fugirá de nós, por isso faz-se necessário a
perseverança em aproximar-se de Deus.
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Fica claro na epístola que quando resistimos os instintos mais primitivos de
nossa natureza humana tal como a disposição para a contenda, para os
prazeres, para a cobiça e inveja, para os adultérios, com o auxílio do Espírito
Santo, então, resistimos ao Diabo. Com uma vida de santidade perseverante
no Senhor, as tentações impostas pelo Diabo fugirão de nós. (Revista
Ensinador Cristão, Ano 20 – nº 77, p. 38)
Devemos de contínuo o resistir, de modo que somente assim ele
fugirá e desistirá de nos tentar naquele sentido. Contudo somente com
ousadia espiritual que Cristo nos dá é que podemos vencer.
Satanás sabe o nosso momento de fraqueza e espera com paciência
para que ele chegue a um estado em que estejamos totalmente debilitados,
e assim nos ataca com fervor para que façamos os seus desejos.

Se Satanás for resistido com constância, sabendo que Deus é quem rma o
crente, desistirá imediatamente. A ousadia espiritual, em Cristo, é grande
força contra as tentações. Isso indica um desenvolvimento espiritual
resoluto, e não um impulso momentâneo de resistência. Os impulsos
momentâneos são alternados por momentos de fraqueza; e o tentador sabe
atacar-nos quando estamos fracos. (CHAMPLIN 2014, p. 84)
E somente com uma vida em santidade é que conseguiremos vencer
esta batalha espiritual, pois somente ela nos fará resistir rmes nos dias
maus, de modo que possamos alcançar a graça da vitória em Cristo Jesus.
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A vida cristã precisa ser vivida em santidade, com o auxílio do Espírito Santo.
O Diabo, nosso adversário, tentará nos desestabilizar. Mas se lhe resistirmos
em Cristo, na força do Espírito Santo, ele fugirá. Quem perseverar, em Cristo,
resistirá o Diabo. Quem resistir, em Cristo, vencerá o Diabo. (Revista
Ensinador Cristão, Ano 20 – nº 77, p. 38)
Esperando Jesus voltar hoje!
Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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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.
EBD em Foco
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