SOU ABENÇOADO
A Bíblia declara que Deus traçou para nós um projeto perfeito segundo
a vontade dEle. E que podemos viver esse projeto em meio a tanto caos moral,
a tanta violência espalhada por todo o mundo. Mas para estarmos no nível em
que o eterno estabeleceu faz-se necessário uma atitude revolucionária: Não se
conformar com este mundo.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus. (Romanos 12.2)

E a orientação bíblica diz respeito a manter a unidade da fé.

Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da
vocação a que fostes chamados,
2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos
outros em amor,
3 esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo
da paz;
4 há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só
esperança da vossa vocação;
5 há um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
6 um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em
todos.
(Efésios 4.1-6)
Também chama para prosseguir na convicção da fé e no caminho da
santidade. Para conseguir se manter firme em Deus, é preciso sempre se
revestir do novo homem, criado segundo Deus.

Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como
também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos,
18 obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância
em que vivem, pela dureza do seu coração,
19 os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com
avidez, cometerem toda sorte de impureza.
20 Mas não foi assim que aprendestes a Cristo,

21 se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade
em Jesus,
22 no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que
se corrompe segundo as concupiscências do engano,
23 e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
24 e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão
procedentes da verdade.
(Efésios 4.17-24).
Tomar posse do que o Eterno conquistou precisa de fato de uma
decisão de fé, decisão de viver o que foi conquistado e declarar Revolução ao
engano, isto é, não dar lugar ao diabo.

Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros.
26 Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira,
27 nem deis lugar ao diabo.
28 Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as próprias
mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.
29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for
boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que
ouvem.
30 E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da
redenção.
31 Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem
assim toda malícia.
32 Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns
aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.
(Efésios 4.25-32)
Viver Revolução é uma reação de oposição ao governo deste mundo,
cuja missão é trabalhar para aprisionar o homem debaixo do engano, do medo,
da dor e destruição dos sonhos. Se levante em fé e faça oposição a isso. Confie
no que a Biblia declara a seu respeito.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, (Efésios 1.3.)
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