
 O que é andar em amor

 O que é andar em amor

  

Andar em amor é:

  

Não se envolver em contendas, discussões e guerrinhas

  

A bíblia ensina que onde há inveja e espírito faccioso, discussões, guerrinhas, contendas, etc.,
aí há toda a obra satânica (Livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 16).

  

Se alguém estiver envolvido nestas coisas tem as “portas” da sua vida aberta ao diabo, que ao
entrar o rouba e causa o mal que quiser.

  

As pessoas envolvidas em contendas estão amarradas por laços do diabo, e este (o diabo)
faz-lhes o que quer.

  

Discussões, contendas, guerrinhas são a causa de muitas famílias se desfazerem, muitos
casamentos acabarem em divórcios, muitos filhos se desviarem por maus caminhos, muitos
empregados serem mal remunerados, muitos empresários enfrentarem quebradeiras, etc., etc.

  

A sabedoria é esta.

  

Não se envolva em contendas, guerrinhas, discussões.

  

E, se alguém o provocar, AFASTE-SE ou NÃO RESPONDA.
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Uma discussão precisa, sempre, pelo menos de duas pessoas, se você não participar já não
há discussão.

  

Não manipular, não apontar dedos, não falar vaidades

  

Na bíblia, no livro de Isaías 58.9, Deus disse que só irá responder às nossas orações, se nós
fizermos 3 (três) coisas:

  

- Pararmos de usar jugo, manipulação, nas outras pessoas.

  

- Pararmos de apontar o dedo aos defeitos dos outros.

  

- Pararmos de falar vaidade.

  

Tirar o jugo, manipulação

  

Usar de jugo é manipular outras pessoas, é usar de influência, dinheiro, poder, sexo, etc., para
obrigar outra pessoa a fazer o que “eu quero que ela faça”, mesmo contra a vontade dela.

  

Mesmo que um filho ou uma criatura de Deus tenha toda a razão, e queira ajudar alguém,
nunca pode agir “contra a vontade” dessa pessoa.

  

O próprio Deus, que é o Todo Poderoso, não usa do seu Poder, nem faz ameaças para nos
obrigar a fazer o que Eleacha que é bom para nós.

  

Deus nos deu “livre arbítrio”.
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Tirar de apontar o dedo aos defeitos dos outros

  

O “apontar de dedo” é apontar os defeitos das outras pessoas, é falar mal dos problemas das
pessoas, num tom depreciativo, para machucar a pessoa.

  

Jesus disse:

  

-‘’Porque reparas nos defeitos dos outros e não vê os teus próprios defeitos ?”

  

Tirar o falar vaidade e orgulho

  

É deixar de se vangloriar, intitulando-se o “maior”, “o melhor”, “a pessoa perfeita”, “o
indispensável”, etc.

  

Tratar outras pessoas “com desprezo” é um erro e traz conseqüências desagradáveis.

  

Porquê ?

  

Porque o orgulho precede “grande queda”.

  

Porque Deus “exalta os humildes”, mas “humilhas os orgulhosos”.

  

Alguns de nós achamos que determinadas pessoas têm que se humilhar e, aí queremos
humilhá-las, tratando-a com desdém, como inferior, etc.
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De fato, a bíblia diz que cada um de nós deve se humilhar a si mesmo, mas NÃO diz que
devemos ajudar o próximo na tarefa pessoal e intransmissível de se humilhar a si mesmo.

  

A verdadeira humilhação é considerar os outros superiores e tratá-los com honra e não
obstante a posição que ocupam.

  

Na verdade, quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado, esta é a lei de
Deus.

  

Pense nisso...

  

-Eu (Jesus), porém, vos digo:
  Amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e
orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 
  Conforme o Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, contidos na bíblia sagrada atualizada,
que deveria ser o manual de todos, uma vez que as instruções do seu fabricante, Deus, se
encontram à disposição de quem queira obter sabedoria, discernimento, entendimento e acima
de tudo, a salvação.
  *Extraído do livro Amor, arma de guerra do Apóstolo Jorge Tadeu,  www.igrejamana.com
  * Se você não quer mais receber estes e-mails, comunique em resposta a esta, grato e
perdoe-me. 
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