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"jÁ nÃo vivo eu”
O verso que utilizaremos para abrir este estudo demonstra toda responsabilidade que deve ter aquele que almeja ser um
anunciador do evangelho, o qual, temos apresentado. Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive
em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por
mim. GÁLATAS. 2:20.
Um dos maiores riscos que pode se correr, ao adquirir conhecimento,
se chama jactância. O conhecimento, seja ele qual for, tanto na Lei
(circuncisão), ou na graça (incircuncisão), produz soberba, orgulho,
falsa modéstia, entre tantos outros atributos que poderemos aqui
relacionar.
Ao fazer esta declaração o apóstolo está se despojando de toda
sabedoria humana, tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de
Gamaliel, um dos maiores rabinos de seu tempo. Ele a qualifica, em
uma de suas epístolas, como sendo esterco. (FILIPENSES. 3:8).
Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive
em mim;
Se Paulo está dizendo que ele não vive mais, isso significa que toda
sua sabedoria adquirida, todo seu intelecto, todas suas qualidades,
neste momento estão mortos, ou seja, quando damos margem para
que Cristo viva em nós, o teu EU, não pode mais viver.
O grande problema é o lado contrário a esta declaração. Pois se
dissermos, que estamos cheios de conhecimentos teológicos,
filosóficos, e apresentamos como muitos por aí, suas graduações, seus
letrados, seus doutorados... Aí, não há margem para dizer que Cristo
esteja vivendo, pois até mesmo a física explica: QUE DOIS CORPOS
NÃO PODEM OCUPAR O MESMO ESPAÇO AO MESMO TEMPO. Ou
Vives tu ou vive Cristo. Veja a segunda parte deste verso:
E a vida que agora vivo na carne; vivo-a pela fé do Filho de Deus.
Paulo está sendo claro, eu estou morto, as minhas habilidades, o meu
EU, não existe mais, porém eu tenho um viver diário na carne, mas até
mesmo este viver diário, não é meu. Tenho então que vivê-lona fé do
filho de Deus. Nem a fé é minha.
Viver na fé do filho de Deus: representa um estilo de vida, que mostra
com toda evidência que você está livre da apostasia. E o que é estar
livre de apostasia? É viver uma vida onde literalmente estás ausente as
obras da lei: eu jejuo, faço campanhas, vou à vigília, guardo o
sábado... Um morto, não faz nada.
Quando andamos na atitude de um morto, sempre há provisão em
todas as áreas de nossas vidas. Mas eu ando confessando e não está
funcionando, o que faço? Faça um exame de suas atitudes,
esquadrinhe-se, se tiver que ajustar algumas coisinhas aí, mesmo que
doa, faças. Isso se chama o exame da fé.
NÃO VIVO EU, CRISTO VIVE EM MIM, E O VIVER QUE ME RESTA,
VIVO NA FÉ DO FILHO DE DEUS. Você é um abençoado!!!

Não que sejamos capazes,
por nós, de pensar alguma
coisa, como de nós
mesmos; mas a nossa
capacidade vem de Deus.
2ª CORÍNTIOS. 3:5.

ENCONTRE AS PALAVRAS ESCONDIDAS E COMPLETE O VERSÍCULO ABAIXO:

INSTITUTO EDUCACIONAL - Dr. JOSÉ LUIS DE JESUS MIRANDA
www.institutoeducacionaljlm.com.br

