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"as armas de nossa milicia”
Paulo nosso perito arquiteto, o apostolo da graça, nos traz uma interessante advertência sobre como lidarmos com o corpo
carnal, que reveste nosso espírito. Em sua carta a igreja de Coríntios, ele escreve relembrando que, embora sejamos deuses
sobre esta terra, ainda estamos dentro de um barro que nos humilha e engana.
Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. 2ª
CORÍNTIOS. 10:3.
Andar na carne significa que você será bombardeado diariamente com
uns dardos inflamados, capazes de tirar tua paz e mudar o teu
comportamento. Os pensamentos carnais vão e veem continuamente.
Olha, você está mal, teu casamento está afundando, teus negócios não
vão bem, o país está em crise, a bolsa caiu, o dólar subiu e etc.... As
informações negativas são as mais diversas. Seguindo o conselho
apostólico, Paulo cita que, embora estando nesta carne, não militamos
segundo a carne.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em
Deus para destruição das fortalezas; 2ª CORÍNTIOS. 10:4.
Já que nossas armas não são carnais, está explicado a razão de não
fazermos jejuns, vigílias, imposição de mãos, batismos, santa ceias.
Leia novamente o verso e veja o que está escrito: Nossas armas são
poderosas em “Deus”. Não é teu esforço, não é o teu braço, não é o teu
fazer.
Estas armas (o evangelho), você pode utilizá-las para qualquer área de
sua vida, exemplo: Em sua saúde.
E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor
de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne
mortal. 2ª CORÍNTIOS. 4:11.
O verso diz que a vida de Jesus se manifesta em nossos corpos mortais.
Como isso ocorre? Primeiro tem que subir a tua mente, logo deve passar
por tua boca. Paulo diz: Cri pelo qual falei (2ª CORÍNTIOS. 4:13). Ao você
confessar saúde, isto se manifesta em teu corpo.
Está palavra tem a propriedade de reger tua vida financeira, ela atua em
teu negócio, em teu trabalho, ela atua em teu dia a dia. também esta
presente quando nos encontramos em debilidades.
Paulo escreve aos Gálatas, onde ele desnuda nossa natureza humana.
Aqui ele apresenta os atributos da carne, e também os do espirito:
Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da
carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne;
e estes opõem-se um ao outro: para que não façais o que quereis. Mas, se
sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Gálatas.5: 16 - 18.
Toda carne é má, e nela não habita bem algum, porém se você utiliza
bem os armamentos de Deus em tua vida, você se livrará de ti mesmo.
Leve cativo todo pensamento em obediência à Cristo. Use o poder de
Deus que está no evangelho (ROMANOS.1:16). Você é um abençoado!!!
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