Ser um com Deus
“Eu e o Pai somos um.” João
10:30. É possível sermos um com
Deus? Sim, é possível, vejamos!
“Para que todos sejam um,

numa comunhão de amor.

undo o príncipe das potestades

A VIDA DE DEUS AGORA

A palavra comunhão significa

do ar, do espírito que agora opera

compartilhar, possuir as coisas em

nos filhos da desobediência. Entre

ESTÁ EM NÓS.
Por esta razão nos confessa-

comum.

os quais todos nós também antes

mos vitoriosos. Não se trata de

como tu, oh Pai , o és em mim e eu

Portanto, para alguém manter

andávamos nos desejos da nossa

dizer que nós sabemos que va-

em ti. Que eles também sejam um

comunhão com Deus, exige-se,

carne, fazendo a vontade da carne

mos vencer, mas vivenciar desde

em nós, para que o mundo creia

no mínimo, que haja uma identifi-

e dos pensamentos; e eramos

agora a promessa como se já a

que tu me enviaste. Eu lhes dei a

cação com Ele, ou seja, ter coisas

por natureza filhos da ira, como

tivéssemos alcançado.

glória que tu me deste, para que

em comum com Deus. Você pode

os outros também. – Mas Deus,

Às vezes sofremos desajustes,

sejam um, como nós somos um:

agora perguntar: Como podemos

que é riquíssimo em misericórdia,

e acabamos experimentando o

Eu neles , e tu em mim, para que

ter coisas em comum com Deus,

pelo seu muito amor com que nos

desprezo dos homens. Somente

sejam perfeitos em unidade, e para

um ser tão Santo, muito maior do

amou, estando nós ainda mortos

a vida de Deus que está em nós

que o mundo conheça que tu me

que tudo o que nossa mente pode

em nossas ofensas, nos vivificou

é que poderá auxiliar-nos a neu-

enviaste, e que os amaste como

imaginar?

amaste também a mim.” João
17:21-23.
“Aquele que se une ao Senhor
é um espírito com Ele.” I Coríntios
06:17.

juntamente com Cristo (pela graça

tralizar esta situação; ocasião na

Com toda a certeza, Deus ja-

sois salvos), e nos ressuscitou

qual temos a oportunidade de

mais se identificaria com o nosso

juntamente com Ele e nos fez as-

suplantá-lo pelo exercício da com-

pecado, a fim de comungar con-

sentar nos lugares celestiais, em

paixão e misericórdia.

osco!

Cristo Jesus.” Efésios 02:01-06

Então Ele realizou um milagre

A vida do pecado morre em nós

Quando Deus colocou em nós

maior que o da criação do homem:

o seu Espírito, o qual revificou o

Em Cristo, pelo seu Espírito, Deus

I João 03:09 nos informa que

problema. O livro de Salmos 123:2

nosso espírito; e, tendo desta ma-

recria nosso espírito morto e

“Aquele que é nascido de Deus

nos ensina “Como os olhos dos

neira iluminado a nossa alma pelo

planta nele a Sua semente, Sua

não comete pecado, porque a sua

servos estão fitos nas mãos dos

resplandecer do Seu rosto sobre

natureza, Sua vida, e nos trans-

semente permanece nele; e não

seus senhores, e os das servas,

as nossas vidas, Deus estava tor-

forma em santuários onde , pelo

pode pecar, porque é nascido de

nas mãos de sua senhora, assim

nando possível uma comunhão

Seu Espírito, Ele habita e mantém

Deus.”.

os nossos olhos estão fitos no

constante conosco.

comunhão conosco (vide I Pedro

Oração e comunhão não po-

e a vida de Deus passa a fluir.

A mudança das circunstancias
está vinculada à sua atitude que
tomamos no Senhor diante do

É pela recriação do nosso es-

Senhor nosso Deus, até que se

pírito (NOVO NASCIMENTO) é

compadeça de nós [...]”. Isto é

dem ser dissociadas, estão amal-

Deus opera em nós o Novo

que passamos a ter algo em co-

VERDADE para nós!

gamadas entre si, pois oração é

Nascimento, que é a recriação do

mum com Deus: Sua vida em nós.

Um simples gesto do Rei, abala

comunhão, e não mera retórica

nosso Espírito, pelo Espírito San-

E esta vida é Jesus Cristo em nós.

toda a corte real. Não foi assim

01:23 e I Coríntios 03:16).

Quantas vezes já ouvimos que

to, mediante o preço da redenção

Em I João 05:11-12 a Palavra

com a Rainha Ester, quando in-

ORAR É FALAR COM DEUS?

que Jesus pagou por nós na cruz

nos diz: “E o testemunho é este:

stigada por seu tio Mordoqueu

Esta definição é muito simplista,

do Calvário.

Que Deus nos deu a vida eterna; e

adentrou a presença do Rei para

esta vida está em Seu Filho. Aquele

interceder pelo povo judeu, que

que tem o Filho têm a vida […].”.

pereceria segundo o desejo de

e até certo ponto, não espelha

Preste a atenção agora ao que

a verdade, pois quantas vezes

vou afirmar: Assim como a vida de

podemos falar com alguém sem

Deus que estava em Adão foi mor-

que isto signifique algo importante

ta pela semente do pecado que

para nós.

entrou em seu espírito, nós somos

Segundo II Pedro 01:04 “[…]

ser chamada e eu posso imaginar

Esta é a VIDA que reside em
nosso espírito.

Hamã? Era proibido que a rainha
entrasse na presença do Rei sem

Nem todo o que conversa co-

agora revificados pela semente de

somos participantes de sua na-

o grande suspense no coração

munga, mas todo o que comunga

Deus (vide Lucas 08:11), que é a

tureza divina […]”, voltando desta

de toda a corte quando a rainha

conversa. Comunhão fala de li-

sua Palavra, em nosso espírito.

maneira a sermos conforme a

apareceu à porta de entrada da

Sua imagem, conforme a Sua se-

sala do Rei. A alma de todos ficou

gação, de amor, de afinidade, de
convivência, de comunicação, de

“E vos vivificou estando nos

melhança (imagem é o espírito) e

como que em suspense. O silên-

diálogo. Por isso, nós podemos

mortos em ofensas e pecados. Em

(semelhança é a alma), podendo

cio tomou conta da atmosfera, até

então dizer que oração é o encon-

que noutro tempo andastes seg-

então usufruir sua comunhão, pois

que o Rei deu um sinal para que

tro do Pai celeste com Seu filho,

undo o curso deste mundo, seg-

somos seres espirituais.

entrasse.

O salmista não está dizendo
outra coisa senão, eu vou ficar

homem a terra ficou 3 anos e meio

disse em Provérbios 16:24 “Pala-

sem receber chuva;

vras agradáveis são como favo de

olhando para ti Senhor, até que

•Honrou um profeta e derramou

faças um gesto. Se tu fizeres um

fogo do céu que em labaredas

gesto, tudo muda. Não foi isso

como línguas lambiam a água der-

que o centurião disse a Jesus, ao

ramada sobre o sacrifício, enver-

mentes e nossos corações pelo

sair-lhe ao encontro? Asseverou-

gonhando os 400 profetas de Baal

poder da Palavra e suas promes-

lhe: “Não sou digno de que entres

que se esquartejavam entre si.

sas. Vamos com o auxílio do Es-

na minha casa, mas diga uma só

mel, doces para a alma, e medicina para o corpo.”.
Vamos

desintoxicar

nossas

pírito Santo de Deus, cauterizar as

palavra, e meu servo viverá. Eu

E da minha tumba ouvirei Ele

nossas feridas de forma que se

também sou um homem sob au-

dizer altissonantemente: Antonio

cicatrizem e não mais fustiguem

toridade tenho soldados sujeitos

Carlos, saia para fora! Aleluias,

as nossas consciências.

às minhas ordens. Digo a este:

Glórias sejam dadas ao Senhor.

‘Vai’. E ele vai. Digo àquele: ‘Vem’.

Estes são os fatos que devem
estar

nossa

mos de suas promessas, porque

sua basta.” Mateus 08:05-10.

alma evitando assim, que o nosso

fiel é Aquele que prometeu. Aquele

coração se corrompa, e se trans-

que se une ao Senhor e é um es-

forme num poço de amargura.

pírito com Ele!

tudo sabe, mas se dá o direito de

em

eternamente. Portanto, assenhore-

E ele vem. Por isso uma só palavra
Com a sabedoria de Deus, que

impregnados

Deus é o mesmo de ontem e

se surpreender, exclamou Jesus:

É quando a sua expectação se

“Afirmo-vos que nem mesmo em

empobrece; seu ânimo apressa-

Israel achei fé como esta.”.

se a desfalecer; seu íntimo em-

Esta é a vida que temos à nossa

palidece e não tem mais robustez.

disposição: Um gesto, uma pala-

Devemos ater-nos na Palavra de

vra e tudo é transformado:

Deus. Filipenses 04:06-07 nos

• O oceano se abre em mural-

diz que “Não andeis ansiosos de

has de águas para que o povo

coisa alguma, em tudo porém se-

passe a seco;

jam conhecidas diante de Deus

• O sol detém a sua trajetória

as vossas petições, pela oração e

para que um dia se perca na eter-

pela súplica em ações de graça. E

nidade;

a Paz de Deus, que excede todo o

• Um projeto é suspenso para

entendimento, guardará os vossos

que a obra do poder do mal se

corações (espírito) e as vossas

detenha;

mentes (almas) em Cristo Jesus.”.

• Uma porta se abre, outra se

Que poder desigual e suges-

fecha para que o plano de Deus

tivo! Nós temos onde desaguar

se realize;

o caudal das nossas ansiedades:

• A terra pode abrir a sua boca
e engolir os seus inimigos;

nesse mar de bondade divina que
cura!

• Multiplica o azeite da viúva de-

Veja bem, há doenças adquiri-

pois dela atender a necessidade

das, há doenças recebidas e há

do profeta;

também doenças autoproduzidas,

• Fecha a boca do leão;

em função das nossas emoções,

• Faz-se presente com você na

ansiedades, etc. Deus tem cura

fornalha da aflição dando-lhe o
escape;

para todas elas!
Para estas que nós mesmos

• Da pedra jorrou água em

geramos, usemos a medicina da

Cades e dessedentou todo o

Palavra, pelo poder que há no

povo;

verbo inspirado e iluminado pelo

• Por causa da oração de um

Espírito Santo de Deus. Salomão
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