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"acomodando o espiritual ao espiritual”
O tema que iremos navegar neste dia, tem pôr objetivo separar e dividir o espiritual, do carnal. Devido à miscelânea de
doutrinas que foram criadas no decorrer dos anos, e a variedade de cultos, e rituais em nome de Deus, fica difícil para
muitos definir o que vem a ser; a verdade do evangelho. O fato de ter uma bíblia nas mãos, ou um diploma na parede
não é garantia de sabedoria, faz se necessário à luz do evangelho, acomodarmos o que são as coisas espirituais, e
deixarmos de lado as coisas carnais.
A religião nos educou que devíamos agradar a Deus, por meio de
abstinências, sacrifícios, ter uma vida regrada, quando na verdade
não é desta forma. Paulo em sua carta aos Romanos deixa claro;
Nosso culto agradável a Deus é um culto racional, ou seja, neste
pacto vigente servimos a Deus com a mente.
Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu
mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à
lei do pecado. ROMANOS. 7: 25.
Paulo dirigindo-se a igreja de Coríntios adverte-os; Quando vou
diante de vós, eu tenho a ocupação de somente lhes falar, coisas
espirituais. O apostolo não se ocupava, com comportamento carnal,
muitas vezes ele até os corrigia no tocante a isto, porém o seu
assunto com a igreja, era falar do evangelho.
As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela
sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo,
comparando coisas espirituais com espirituais. 1ª CORÍNTIOS. 2: 13.
Um dos maiores erros cometidos nas chamadas igrejas cristãs; é não
entender que estamos vivendo uma nova era. Após a morte e
ressurreição de Cristo, estabeleceu-se uma nova etapa, estamos
vivendo o novo pacto. Temos então que estabelecer uma divisão;
Antes da cruz e depois da cruz. Paulo escrevendo a igreja aos
Hebreus afirma; Neste pacto, estamos firmados sobre superiores
promessas.

Separados estais de Cristo,
vós os que vos justificais pela
A bíblia é um livro que deve ser separado e dividido, assim como são lei; da graça decaístes.
os dois pactos. Paulo escrevendo a Timóteo, faz a seguinte
declaração:
GÁLATAS. 5:4.
Procura apresentar-te diante de Deus “aprovado”, como obreiro que
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é
mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores
promessas. HEBREUS. 8: 6.

não tem de que se envergonhar, “que maneja bem a palavra da
verdade”. 2ª TIMÓTEO. 2: 15.

Você foi chamado a acomodar as coisas espirituais com coisas
espirituais, Apodere-se deste conhecimento e viva um reinado que
lhe é concedido, por meio deste evangelho.
Você é um abençoado!!!!
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