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Não Tema O Mal
Eu gostaria de começar nosso tema e discussão, fazendo-lhe a seguinte pergunta: Você é realmente feliz, ou você é espiritualmente 

escravo da ansiedade e do medo? Vocé sabe que muitas pessoas fingem ser felizes, mas eu, sendo um pastor, descobri que muitos não são 
verdadeiramente felizes. Isto me inspira intensamente a expor a realidade da vida. Sabemos, por um dos grandes escritores da Bíblia, que 
quando Cristo, que é nossa vida, aparece, então começamos a viver realmente.

Quando as pessoas nascem para esse mundo, elas nascem para a morte. Elas vêm para esse mundo para um propósito, que é morrer. 
Paulo disse nas Escrituras, que por toda a vida, estamos sujeitos à escravidão, devido ao medo da morte (Heb. 2:15), mas você sabe, que 
quando uma pessoa nasce para o reino de Deus, ela nasce para a vida; e que ela pode viver num lugar de realidade? Ela já não tem medo 
da morte, porque ela passou da morte para a vida (Jo. 5:24). O Senhor quer que as pessoas tenham uma vida saudável, não estorvada pelo 
medo. Ele nos diz em Sua Palavra, que não devemos deixar que nossos corações sejam perturbados.

Isto, sem dúvida, nos ensina que temos o poder de resguardar nossos corações para não serem perturbados. Não é preciso clamarmos 
por Deus e pedir-Lhe para fazer algo por nór, quando nós mesmos podemos fazê-lo, antes, devemos pedir-Lhe forças para realizar aquilo 
que Deus já nos deu a capacidade de fazer. O meio de resguardarmos nossos corações dos incômodos do medo e das complicações da 
vida, é termos fé nas Suas promessas de amor e preocupação conosco, e depositarmos n’Ele toda a nossa esperança, confiando n’Ele de 
todo nosso coração, e Ele fará tudo isto passar.

Disse Davi: “Não temerei o mal”. Jesus nos diz em Sua Palavra: “Não deixe seu coração ter medo”. Deus não nos deu o espírito do 
medo. O medo é do Diabo. Não devemos tmer a pobreza, porque a pobreza é um mal, e temê-la é faltar com a fé na Palavra de Deus, pois 
Ele disse que quer, acima de tudo, que nós prosperemos e tenhamos saúde, assim como à nossa alma.

Desacreditar é ofender a Deus. Aquilo que não vem da fé é pecado, pois nós somos santificados pela fé, ou salvos pela graça através da 
fé. Temer a doença é descrer na Palavra de Deus, pois as Escrituras nos dizem: “Eu sou teu Deus que te perdoa de todas as tuas iniquidades 
e te cura de todos os teus males”. Lembre-se que não precisamos temer a apostasia ou o pecado. Nós sabemos que Ele nos livrou da nossa 
apostasia e que nada nos pode separar do amor de Deus. Nem mesmo Satanaz tem o poder para fazer isto. Você deve, por sua própria 
vontade, se voltar e abandonar a Deus. Caso você fassa isto, porque Satanaz o tenta para a concupiscência e pecado, é prova, segundo a 
Bíblia, de que você jamais viu ou conheceu a Deus. Porque podemos ver n’Ele uma segurança eterna. Você vai deixar o amor deste mundo 
e tudo o que há nele quando o velho homem morrer, e o novo homem posto em Cristo, vai amar as coisas celestiais. Sua conversa será 
santa, pois ele é uma nova criatura. “Eis que as coisas velhas passaram, e todas as coisas tornaram-se novas”, diz a Bíblia.

Daví, por experiência própria, disse: “Eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu, e Ele me libertou dos meus temores”. Por que deixar que 
o gênero de ideias de Satanaz se infiltre em sua mente e coração, para enfraquecer sua fé através do medo, preocupação e dúvida? Se ele 
pressionar você além do controle de suas idéias, Deus disse: “Não permitirei que você seja tentado além daquilo que você pode suportar, 
mas farei junto com a tentação um meio de espace, para você poder suportá-la”. Ele nos manda reprimir toda imaginação e dirigir todo 
pensamento à submissão da fé, e confiar em Sua Palavra.

Rejeite suas próprias impressões, rejeite suas idéias. Fale e pense na Palavra de Deus. Viva-a. Ame-a. Converse sobre Ela. Cante sobre 
Ela. Deixe-a ser o desejo do seu coração. Quando você mantém sua alma presente em Jesus Cristo, você tem a perfeita paz. Não há paz 
para o ímpio. Ele disse em Sua Palavra que nós somos purificados pela fé, então, como disse Jesus: “Não tema”!

Pois, temer qualquer das forças contrárias é para você como se tornar objeto dessas forças e, neste caso, elas se tornam seu senhor, e 
você se torna seu servo, entuanto o levam para a escravidão.
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