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"mentes embotadas” 
O estudo a seguir tem por finalidade mostrar, o que vem a ser; uma mente embotada. Paulo em sua segunda carta aos 
Coríntios, aponta com precisão aos que ali mantinham-se presos a lei mosaica, e por consequência tinham assim suas mentes 
cauterizadas. Não lhes era permitindo ver com clareza, os benefícios do novo pacto.

Uma das maiores constatações que um cristão está embotado, 
endurecido, está descrito neste verso:

Mas o entendimento deles se embotou; porque até o dia de hoje 
quando leem o antigo pacto, “o mesmo véu” não descoberto está posto, 
o qual por Cristo é tirado; e até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o
véu está posto sobre o coração deles. 2ª CORÍNTIOS. 3:14 - 15.

Paulo cita; enquanto estivermos lendo a Moisés, estamos com o mesmo 
véu. Hoje em quase sua totalidade, todas as chamadas igrejas do 
mundo estão a ler Moisés, logo todos estão velados do conhecimento 
da verdade, porém o apostolo lhes dá uma saída; Cristo pode remover 
este véu, e te levar a uma gloria mais excelente. Como isso se realiza? 
Vamos ao verso seguinte.

Mas quando se converterem ao Senhor, o véu lhes será tirado. 2ª 
CORÍNTIOS. 3: 16.

Qual a conclusão que chegamos ao lermos esse verso?
Estão milhares e milhares de pessoas lendo a Moisés e não são 
convertidos ao Senhor? Exato! Isso não quer dizer que não são salvos, 
pois salvação é eleição, isso está imputado em nós desde antes da 
fundação do mundo.

Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as 
nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi 
dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos; 2ª TIMÓTEO. 1: 9.

Para estar convertido ao Senhor, você deve estar livre de todo o 
rudimento da lei mosaica, você deve estar isento de obras e sacrifícios. 
Faz-se então necessário ir adiante, deves abandonar a Jesus de Nazaré e 
casar-se com o ressuscitado.

Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de 
Cristo, para que sejais “de outro”, daquele que ressuscitou dentre os 
mortos, a fim de que demos fruto para Deus. ROMANOS. 7: 4.

Essa conversão manifesta-se quando ouvimos a este evangelho, e nos 
submetemos as regras do novo pacto. Um convertido sabe que o diabo 
foi destruído, que o pecado não existe mais, que não necessita mais se 
batizar, não celebra mais santa ceia, não se submete a imposição de 
mãos, etc.... Somente com os olhos iluminados (sem a presença do véu), 
você pode dizer; Eu sou convertido ao Senhor!

Aquilo que o sistema religioso apresenta como conversão, não passa de 
uma experiência mística e emocional. Te arrepia, te comove, te 
convence, porém te deixa com um véu.

Você é um abençoado!!!
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Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2ª Cor. 3: 17. 

Pinte as figuras abaixo e desfrute de sua liberdade gloriosa!!!
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