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Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o
pai ao filho a quem quer bem.

A adversidade vinda de Deus é a prova do amor Dele por você! Da mesma
forma que um pai amoroso disciplina os seus filhos favoritos! O abençoado
Deus castiga todo filho Seu para tornar ele ou ela melhor. Tendo-as escolhido
como Seus filhos antes da existência do tempo, e os adotado pelo sangue de
Jesus no Calvário, e os gerado pelo Seu Espírito, Deus amorosamente os
corrige durante as suas vidas.
Salomão havia exortado o seu filho a não desprezar a correção do SENHOR
ou se cansar da Sua correção.
Provérbios 3:11:- “Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem
te enojes da sua repreensão.”
A adversidade do céu não deve levá-lo ao desencorajamento, porque é prova
do amor de Deus por você!
Deuteronômio 8:5:- “Saberás, pois, no teu coração que, como um
homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus.”
Homens sábios apreciarão seu Pai amoroso e enxergarão a razão de sua
punição corretiva – a perfeição deles em retidão.
Hebreus 12:5-13:- “Saberás, pois, no teu coração que, como um
homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus.”
Sem a adversidade da correção em sua vida, você não possui nenhuma
evidência de que você é filho de Deus, com uma herança eterna reservada
para você. As sagradas escrituras declaram que você é um bastardo, se você
não tem essa punição amorosa em sua vida.
Hebreus 12:8:- “Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm
tornado participantes, sois então bastardos, e não filhos.”
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Pois que tipo de filho um pai ignoraria e negligenciaria neste importante
aspecto da paternidade - um impostor ilegal.
A correção de Deus é uma punição temporal. Ele aplica a correção para
afastá-lo do seu pecado e fazer com que você retorne ao caminho da justiça.
Isto é muito diferente do julgamento eterna no inferno como condenação
pelos seus pecados. A correção é afeição paternal por você como Seu filho,
como evidência disso, Ele não enviará você para o inferno por seus pecados.
I Coríntios 11:27-32:- “De modo que qualquer que comer do pão, ou
beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do
sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim
coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, come e bebe
para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por
causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que
dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos
julgados; quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos
corrigidos, para não sermos condenados com o mundo.”
A correção é prova de amor. Se você teve um evento ruim na sua vida, e que
deixou reflexos na sua alma com um desejo de se submeter e servir a Deus
com mais perfeição, você deve agradecer ao Senhor pelo Seu gesto pessoal de
amor por você.
Jeremias 31:18-20:- “Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo:
Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado;
restaura-me, para que eu seja restaurado, pois tu és o Senhor meu Deus.
Na verdade depois que me desviei, arrependi-me; e depois que fui
instruído, bati na minha coxa; fiquei confundido e envergonhado,
porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu
filho querido? filhinho em quem me deleito? Pois quantas vezes falo
contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente; por isso se
comovem por ele as minhas entranhas; deveras me compadecerei dele,
diz o Senhor.”
Ele não deve essa correção graciosa a você; Ele poderia deixá-lo debatendo
em confusão e pecado. Você não reconheceu que a correção lhe trouxe
maiores cuidados, mais orações e sobriedade à sua existência?
Davi estava grato pela adversidade: ele via nela benefícios. Ele disse, “Antes
de ser afligido, eu me extraviava; mas agora guardo a tua palavra.” (Salmos
119:67). “Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus
estatutos.” (Salmos 119:71). “Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são
retos, e que em tua fidelidade me afligiste.” (Salmos 119:75).
Aflição ou eventos negativos, acontecem aos filhos de Deus por quarto razões
– correção amorosa de Deus, para expor a glória Dele em suas vidas, para
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aperfeiçoar a fé deles, e/ou são conseqüências de decisões tolas. Deus pode
realizar uma ou todas essas razões nos acontecimentos individuais em sua
vida. Já que todas as razões são justas e boas, não há razão para reclamar. Há
misericórdia, e está próxima, para aqueles que se humilham e se submetem.
É o seu dever examinar a si mesmo;
Salmos 19:12-14:- “Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me
tu dos que me são ocultos. Também de pecados de presunção guarda o
teu servo, para que não se assenhoreiem de mim; então serei perfeito, e
ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da
minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor,
Rocha minha e Redentor meu!”
Salmos 26:2:- “Examina-me, Senhor, e prova-me; esquadrinha o meu
coração e a minha mente.”
Salmos 139:23-24:- “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração;
prova-me, e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim algum
caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno.”
I Coríntios 11:28,31:- “Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim
coma do pão e beba do cálice. Mas, se nós nos julgássemos a nós
mesmos, não seríamos julgados.”
II Coríntios 13:5:- “Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé;
provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que
Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados.
Deus nunca vai corrigi-lo por um pecado que você não consegue identificar
através de um auto-exame. Mas qual foi o esforço envidado em contrição séria
diante Dele?
Salmos 51:17:- “O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado;
ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.”
Isaías 57:15-16:- “Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na
eternidade e cujo nome é santo: Num alto e santo lugar habito, e
também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito
dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos. Pois eu não
contenderei para sempre, nem continuamente ficarei irado; porque de
mim procede o espírito, bem como o fôlego da vida que eu criei.”
É seu dever prestar atenção a todas as pregações, pois o mesmo Espírito que
lhe trouxe a correção também dirige os pensamentos do pastor.
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Eclesiastes 12:11:- “As palavras dos sábios são como aguilhões; e como
pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais
foram dadas pelo único pastor.
E o mesmo Espírito pode usar o livro que Ele escreveu para provocar você ao
arrependimento a partir de uma passagem lida.
Salmos 19:7-9:- “A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o
testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos
do Senhor são retos, e alegram o coração; o mandamento do Senhor é
puro, e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, e permanece para
sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos.”
A atitude correta com respeito à correção é de lembrar que ela prova o amor
de Deus por você.
Deuteronômio 8:5:- “Saberás, pois, no teu coração que, como um
homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus.”
A resposta correta à correção é exemplificada por Eliú. Ele disse, “Pois, quem
jamais disse a Deus: Sofri, ainda que não pequei; o que não vejo, ensina-me tu;
se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer?” (Jó 34:31-32).
Jó poderia ter tido os testes de sua vida removida mais rapidamente se ele
tivesse se humilhado e em espírito de arrependimento clamado ao seu Pai por
pura misericórdia.
Jó 36:15-18:- “Ao aflito livra por meio da sua aflição, e por meio da
opressão lhe abre os ouvidos. Assim também quer induzir-te da
angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto; e as iguarias da
tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio;
o juízo e a justiça tomam conta de ti. Cuida, pois, para que a ira não te
induza a escarnecer, nem te desvie a grandeza do resgate.”
Leitor, como andam as coisas contigo? Você está grato pela Sua correção
amorosa em sua vida? Você está pronto a fugir para Ele em o nome do seu
irmão Jesus para obter o conforto e a paz de uma tranqüilidade amorosa?

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.
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