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"o que deus nos concedeu”
Já estamos vivendo no século vinte e um, há milhares de anos após a morte de Cristo na cruz, e uma das maiores
incoerências vistas dentro destes lugares chamados de igrejas, são os rituais, onde objetivamente as pessoas reúnem - se,
para simplesmente fazerem petições a Deus. O estudo que iremos apresentar neste dia, irá nos mostrar tudo aquilo que
Deus já nos concedeu. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a
Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1ª CORÍNTIOS. 1:21.
Para que o apóstolo escrevesse desta forma, podemos concluir que os
que estavam à sua volta, não entenderam o que Deus já lhes havia
concedido. A sabedoria de Deus para aquele tempo foi a lei de Moisés,
e pela lei ninguém se justificou, ninguém alcançou benefícios, pois
essa sabedoria, embora sendo santa, justa e boa, foi um pacto com
defeito. (HEBREUS. 8:7), aprouve então a Deus salvar os crentes pela
loucura de uma pregação.
Coisas que não subiram à mente do homem, e não chegaram a seu
conhecimento, estas foram reservadas aos que amam a Deus.
Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não
ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus
preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu
Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as
profundezas de Deus. 1ª CORÍNTIOS. 2:9, 10.
O detalhe! É que diz aí: Deus as revelou somente pelo seu Espírito, e
não por meio de carne, não pela lei. Isto está interno, imputado em
nosso espírito. Em nossa carne só habita o mal, por isso o homem
nunca as entendeu. Todos que tentaram entender a Deus com a
carne, por meio da lei, se perderam, pois a lei era uma sombra e não a
imagem real das coisas de Deus. Veja como o apóstolo separa estas
duas naturezas nos próximos versos:
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito
do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de
Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do
mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos
conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1ª CORÍNTIOS.
2:11,12.
Sendo assim, se o lugar onde você frequenta, está te vendendo
salvação, libertação, prosperidade, indulgências! Aí não está o Espírito
de Deus, por que o verso é claro: “TUDO JÁ NOS FOI DADO
GRATUITAMENTE.”
Este Espírito que nos foi dado trata de capacitar-nos com um
conhecimento e não como anunciam por aí. Se você tem o Espírito de
Deus, tens que falar em línguas, rodar, pular, jogar o paletó, produzir
assopros, etc... Estas práticas te trazem emoções carnais. Arrepias – te,
te enche, mas daqui a algumas horas, estarás vazio e voltas a querer
mais.
A humanidade por não conhecer a Deus, tenta buscá-lo nas religiões,
nas ciências exatas ou nas filosofias, e assim se perdem em seus afãs.
Você já é um abençoado, digno deste mundo, e deves entender o que
Deus já lhe concedeu.
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