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Cuidado com as competições, invejas e
a amargura
Amados, somos discípulos do Senhor
Jesus, não podemos dizer que amamos
a Deus e amaldiçoarmos aos homens
feitos à sua imagem e semelhança, pois
dos nossos lábios não podem sair
benções e maldições. A origem do que
sai da boca está dentro do coração.
Jesus disse que o que contamina o
homem não é o que entra, mas o que
sai dos lábios e das atitudes, pois destas
coisas o coração está cheio.
O cristão segue o mesmo processo que
as frutas
Uma fruta que está ligada à árvore tem
mais chance de amadurecer chegando
ao ponto de doçura que precisa.
Quando estamos ligados ao Senhor e
amadurecemos, a doçura fluirá de nós
naturalmente, mas quando mesmo
ligado ao Senhor os ventos e as
tempestades nos enfraquecem, há uma
tendência para amargarmos. Uma fruta
(como uma manga, por exemplo, que é
a fruta que eu mais gosto junto do
abacaxi), ou ela azeda, ou fica doce,
ou apodrece. As aparências enganam,
já peguei uma manga linda, mas podre
por dentro.

Tem gente assim. Boa aparência, mas
podre ou amarga. O que fazer além de
jogar fora? Enterrar para morrer e depois
virar uma linda mangueira, cheia de
belos frutos e doces. Por isso, a palavra
de Deus nos orienta a nascer de novo.
"Amarga inveja" é o vício que impele a
pessoa a cuidar somente dos seus
próprios interesses. A inveja ou ambição
egoísta na igreja é "terrena", polui aquilo
que é santo e que é do Espírito; "animal",
não é espiritual, mas carnal; sem o
Espírito Santo; e "diabólica", inspirada
por demônios.
Em 1 Timóteo 4.1: O Espírito revelou
explicitamente que haverá, nos últimos
tempos, uma rebeldia organizada
contra a fé pessoal em Jesus Cristo, e a
verdade bíblica. Aparecerão na igreja
pastores de grande capacidade e
poderosamente ungidos por Deus.
Alguns realizarão grandes coisas por
Deus, e pregarão a verdade do
evangelho de modo eficaz, mas se
afastarão da fé e paulatinamente se
voltarão para espíritos enganadores e
falsas doutrinas. Por causa da unção e
do zelo por Deus que tinham antes,
desviarão a muitas pessoas. Muitos
crentes se desviarão da fé porque
deixarão de amar a verdade e de
resistir às tendências pecaminosas
dos últimos dias. Por isso, o

evangelho liberal dos ministros e
educadores modernistas encontrará
pouca resistência em muitas igrejas.
O fruto do Espírito deverá ser a marca
do cristão verdadeiro e não seu talento
para convencer as pessoas.
Amados, pessoas ciumentas e invejosas
não
conseguem
ter
uma
visão
multifocal e, por olharem só para si

mesmos, não percebem que todos
lutam para ser felizes. Mas os mais felizes
sempre serão os confiam em Deus e
que estão sempre dispostos a confiar
nele, fazer o bem a todos à sua volta e
deixar o Senhor cuidar de tudo sem ter
conflitos com ninguém, pois sabem que
devemos nos submeter a Deus e resistir
ao diabo, tratando todos com amor
bondade e justiça.

Perguntas:
1. Você é uma pessoa competitiva? É invejoso? Você observa a vida dos outros e fica
comparando com a sua? (Romanos 13:11 a 14)
2. Você está doente espiritualmente? Seu coração (que deveria estar cheio do
Espírito) está com sentimentos contra outras pessoas? (Efésios 5:1 a 8)
3. Você se fere facilmente? Você sabe administrar suas emoções, quando elas te
tiram da presença de Deus? Você é uma presa fácil para diabo? (Efésios 4:27 a 32)
Obs. Venham orar as 19 Horas.
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