A CASA FAVORITA DE DEUS - PARTE 6

Princípio Bíblico: " Não deis lugar ao diabo" (Efésios 4:27)
Mensagem: Todos nós temos um inimigo, um adversário que trabalha constantemente
para nos derrotar e nos impedir de viver as maravilhas que o nosso Pai preparou para
nós. Esse inimigo é esperto e está todo o tempo em nosso derredor, buscando um
momento de distração para nos atacar.
Nosso Pai, que sabe de todas as coisas, alerta-nos na Sua palavra para que não andemos
como tolos, sem prestar atenção às coisas que nos cercam, mas que precisamos ser
sábios para não nos deixarmos vencer pelo inimigo (Efésios 5:15).
Somos a casa favorita de Deus na Terra, somos templo do Seu Espírito Santo, amém? E
quem entra na sua casa?
O apóstolo Paulo, ensinando aos efésios, disse-lhes que não deviam dar lugar ao diabo.
Ou seja, não poderiam deixar que o inimigo entrasse na sua casa. Essa palavra é também
para nós hoje. Como templo do Senhor, não podemos permitir que o nosso inimigo
encontre lugar em nossa vida, entre na nossa casa e roube de nós todas as promessas
que o nosso Pai nos deu.
O diabo não se aproxima de nós com cara feia, rabo e chifre ou com coisas que nos
parecem ruins. Pelo contrário! Ele sempre se aproxima com coisas agradáveis, que nos
parecem ótimas, legais, interessantes, bonitas, mas que são contrárias a tudo o que
temos aprendido de Deus. E assim ele procura nos enganar, dizendo-nos que não tem
nada de mais. Foi isso que ele fez com Eva no Jardim do Éden. Usou sua astúcia e levou
o homem a pecar contra Deus.
Hoje ele tenta nos vencer por coisas muito atrativas e que enchem os nossos olhos, por
exemplo: as músicas do mundo, que muita gente diz que não tem nada de mais, que são
legais, mas que só exaltam o pecado e não louvam a Deus; as novelas que mostram
famílias desestruturadas, mentira, prostituição, corrupção, homossexualismo, como se
tudo isso fosse normal; as notícias de violência, corrupção, que enchem o nosso coração
de medo, insegurança; as "tribos" que têm surgido que só pregam rebeldia etc.
É impressionante como essas coisas tão tolas se tornam tão especiais para alguns, a
ponto de os fazerem esquecer do mundo para viverem somente esses enganos do diabo
para tirá-los do Reino. Nesses dias há uma corrida para o show que o grupo Rebeldes
fará em Manaus no mês de setembro. Pais estão vindo de outras cidades, trazendo seus
filhos para ver... o quê? Um grupo de jovens que só prega a mentira, a rebeldia, a
desobediência. Outros estão fazendo sacrifício para dar dinheiro aos filhos para assistir
ao "espetáculo".
Crianças, a rebeldia é contrária aos princípios de Deus, os rebeldes não entrarão no reino
dos céus. E quando nos deixamos contaminar por ela damos lugar ao diabo em nossa
casa, abrimos a porta para que ele entre e nos toque.

Por que muitos pais, que são tementes a Deus, permitem que seus filhos vejam e
participem dessas coisas? Porque não procuram conhecer aquilo que seus filhos estão
vivendo.
Precisamos ser espertos! Precisamos estar atentos às armadilhas que o nosso inimigo
prepara para nos destruir e não dar a ele lugar em nossas vidas.
É hora de colocar o inimigo para correr e dizermos: "HOSANA AO FILHO DE DAVI" !
Texto: Lucas 5.27-29

Fonte: Monte Sião

