DESINTOXICAÇÃO DA ALMA
LIÇÃO 2 : A alma seduzida
TEXTO BÍBLICO: Êxodo 20.4-5
Nossa alma foi criada para se conectar com Deus e para adorá-lo. Quando permito que ela
seja atraída e consumida por qualquer outra coisa que não seja Deus, trago intoxicação para minha
alma. Mas essa busca nunca me deixa satisfeito, além de entristecer o coração de Deus.
Quando falamos em sedução, significa que podemos nos mover para uma direção errada sem
perceber; pensamos, fazemos e sentimos algo que não temos controle. Muitas vezes, isso acontece
devido a uma necessidade ou desejo por algo que precisamos ou julgamos que precisamos. A
sedução nos leva aos ídolos, queremos o que eles podem nos dar ou fazer.
Quanto maior o nível de intimidade com Deus, menor a atração aos ídolos e a seus atrativos.
Deixe sua alma cheia de Deus. Satisfeita Nele! Há várias maneiras de o Espírito Santo lhe revelar se
você tem uma alma seduzida. “Idolatria é adorar uma coisa que deve ser usada, ou usar uma
coisa que deve ser adorada”. Agostinho.
Como impedir que nossa alma seja seduzida?
1 – CONFIE NAS INTENÇÕES DE DEUS SOBRE SUA VIDA.
“Quem subirá ao monte do SENHOR, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de
mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.” Salmos
24:3-4. Por exemplo, nos pegamos dedicando o maior tempo de nossa vida para: casa, esportes,
filhos, jogos online, educação, redes sociais, celular, investimentos, música, passatempos, busca de
riqueza. Deus tem lindas intenções para mim e para você. Seu amor é tremendo e sua fala traz paz,
segurança e conforto ao nosso coração. Como duvidar de seu poder e autoridade sobre nossa vida?
Como duvidar de que Ele nos quer para si? Veja o que diz Jeremias 29:11
VOCÊ SABE, COMO DISCÍPULO, AS REAIS INTENÇÕES DE SEU MESTRE NO EMPREGO QUE
TE DEU, NA PROFISSÃO QUE ESCOLHEU, NA ESCOLA QUE FREQUENTA, NO BAIRRO QUE
MORA?
2 - ROMPA COM ALIANÇAS QUE CONTAMINAM.
“E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto
tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, toma a cruz, e segue-me.” Marcos 10:21
Quando vivemos em uma busca de intimidade através de um verdadeiro relacionamento com Deus,
o Espírito Santo nos revela todos nossos ídolos, que muitas vezes podem até estar escondido em
nossa alma, como um hábito errado, um vício justificável, um caráter deformado.
O QUE TEM CORROMPIDO VOCÊ? PELO QUE TEM TROCADO DEUS?
3 - VIVA SATISFEITO EM DEUS.
“Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta.” Salmos 107.9 Deus nos fez
com uma alma insaciável, pois sabia que nos complementaríamos somente nEle. Quando recebo e
experimento deste que me supre em tudo, minha alma vazia é preenchida e limpa, e a fragilizada se
torna forte. Quanto mais cheio de Deus eu estiver, mas em santidade vou andar!
VOCÊ TEM SIDO UM DISCÍPULO SATISFEITO NO SENHOR?
CONCLUSÃO: Quando não duvido das intenções de Deus, quando reconheço as
contaminações e rompo com elas e quando recebo toda a suficiência de Deus em minha vida,
torno-me um verdadeiro discípulo. Isto me protege, e permite que minha alma seja fortalecida e
fique livre de toda vulnerabilidade do desejo de receber e ter, fora dos padrões de Deus. Ezequiel
36.25-28

