LIÇÃO #04/2022
A DIVISÃO POLÍTICA/ESPIRITUAL DO MUNDO
A proposta maligna do homem ser igual a Deus nos levou ao pecado da independência. A
independência trouxe o caos e uma infinidade de atos pecaminosos que se tornaram normais.
Nunca houve, nem haverá nada que o homem possa fazer sem Deus. O homem sem comunhão
com o Pai é pura trevas, só produz pecados. Gênesis 3:5 | João 3:19 | João 15:5
Na tentativa de governar a vida em independência, criamos ideologias, sistemas, carnalidade e
problemas, muitos problemas. Uma das características desse falido sistema humano de
autogoverno é a polarização “capitalismo/comunismo”; “direita/esquerda”. Esse é o ambiente
perfeito para o Maligno ter legalidades, a fim de matar, roubar e destruir. João 10:10 | Mateus
6:23 (Fique atento porque esta lição não é uma oportunidade para discussões ideológicas ou políticas.)
As ideias marxistas de igualdade e justiça foram tentativas em busca de um mundo perfeito, e já
foi provado que não deram certo. O diabo continua sugerindo estruturas de vida para o homem,
dominando com engano até à eternidade. O socialismo e o deus “Estado Soberano”, sustentando
tudo e todos na utopia da igualdade, só produziu sociedades oprimidas por ditadores que
dominam pela mentira e engano. Romanos 3:10 a 18 | II Coríntios 4:3 a 6
O capitalismo veio com valores judaico-cristãos, mas está longe de ser um bom plano contra o
socialismo ateísta. O pecado tornou as livres oportunidades de produtividade em um outro
sistema opressor, controlador, explorador e injusto. Assim o mundo segue dividido, produzindo
seus conflitos, e sem paz, sem o Príncipe da Paz. Ideias, modelos de governo, loucos estilos de
vida, se multiplicam em ideologias, politicagem, corrupção e guerras pessoais, familiares ou entre
nações. Isso pode ser visto em conflitos como Rússia X Ucrânia; Judeus X Palestinos; Protestantes
X Católicos; Esquerdistas X Direitistas; Brasil X Argentina; Pobres X Ricos; Homem X Mulher; e em
incontáveis antagonismos culturais diários. São inimizades e fações que a Bíblia deixa claro
pertencerem às obras da carne. Romanos 8:7 e 8 | Gálatas 5:19 a 21
A mídia não se cansa de alimentar os conflitos sociais e ideológicos, que são questões espirituais.
Vemos consequências disso nas famílias, no ambiente de trabalho e até na religião, nas
circunstâncias eclesiásticas. Entender que tudo é reflexo de um mundo espiritual polarizado –
Reino de Deus X Império das Trevas – nos permite discernir melhor que “nossa luta não é contra
a carne ou sangue”. De que lado você está? Você tem um lado? Efésios 6:12
Quero te lembrar que no mundo espiritual, o Reino de Deus não está lutando para tentar vencer
o inimigo. O Maligno insiste, mas, até ele já sabe que Cristo, desde a eternidade, o venceu no
Calvário. O plano soberano do Reino de Deus se cumpre perfeitamente todos os dias, em todos
os séculos. Não há necessidade de polarizações, mas de posicionamento. I Pedro 1:17 a 21
Não ignore. Não discuta. Não se inflame. Encha-te do Espírito Santo e seja testemunha da obra
de Jesus Cristo, o único que pode governar com justiça e equidade, amor e frutos eternos. Nas
questões espirituais ou terrenas, não pense em batalhas como sendo uma tentativa de vencer o
outro lado, mas como ações proféticas de posicionamento e conquista em nome de Jesus, que,
desde a eternidade estabeleceu seu Reino, não o nosso. Sendo assim, não podemos viver
batalhando por nossas culturas, ideias ou politicagens. Não podemos viver correndo atrás das
nossas necessidades ou projetos terrenos, mas, servindo ao Senhor, como membros do Corpo de
Cristo, luzeiros nesta terra, discípulos de Jesus. Mateus 6:33
Precisamos nos encher do Espírito Santo e de Sua sabedoria. Somos o sal e a luz que esse mundo
tanto precisa. Ao invés de inimizades ou partidarismos, somos aqueles que anunciam o amor de
Cristo, servindo as pessoas, proclamando as boas novas do Evangelho do Reino. Colossenses 3:1
Declare em voz alta: “Renuncio ao pecado da independência, às polarizações e inimizades,
e me consagro a Jesus Cristo, para amar e servi-lo eternamente!”
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