COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE

O PARASITA DA ALMA.
Parasita é um pilho que gruda no ser e suga o sangue podendo levar até a morte.
Em nossa vida quantos são os parasitas que tem aparecido enviado pelo mal só para
trazer o descontrole para alma, enfraquecendo a mente e desestruturando família,
trabalho e a fé.
Este tipo de parasita são demônios que põe os seus ovos e quando eclodem, nasce uma
nova geração de parasitas e multiplicam rapidamente comendo tudo o que vê pela frente
causando uma grande devastação na vida espiritual.
O maior exemplo disso podemos ver podemos ver no livro de Efésios 6: 12 quando diz
que não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade, nos lugares celestiais.
São estes os parasitas espirituais que fazem os cristãos travarem conflitos na área da
mente causando uma grande fadiga. Veja estes parasitas querendo tomar a vida de Davi
no Salmo 25. 16 Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito.
As ânsias do meu coração se têm multiplicado; tira-me dos meus apertos. Olha para a
minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus
inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha
alma e livra-me; não me deixes confundido, porquanto confio em ti.
Há muitos homens de Deus paralisados e infrutíferos por causa de feridas causados por
este mal. Provocando que homens produtivos vivam sugados pelo espírito de melindres.

O Senhor Jesus, quer uma Noiva liberta e sadia.
OS PRINCIPAIS ALVOS DE SATANÁS:
MÁGOA – Um forte agente multiplicado do mal
Ninguém escolhe ser ferido e nem sempre tem culpa de o ser, mas deixar a ferida
crescer e contaminar todo o ser, pela aceitação da mágoa, é abrir porta para Satanás
multiplicar.
MÁGOA ALIMENTADA - AMARGURA ENRAIZADA ( Hb 12.15)
Se você recebe a ferida e alimenta a mágoa, a amargura virá! Você estará cheio de ódio
e falta de perdão.
Uma pessoa amargurada tem a mente cheia de argumentos e possui fortalezas terríveis,
com muralhas enormes, na alma.
A FORÇA DO PERDÃO (Mt 18. 23-35)
Não perdoar é estar preso ao passado, é ser prisioneiro das pessoas do passado. Perdoe e
aja como Deus: seja misericordioso e perdoador. Quem não perdoa é atormentado por
verdugos (ou atormentadores). Perdão libera perdão! (Mt 18.35)
Não perdoar é pecado! E isto nos coloca como prisioneiros de Satanás!
Só seremos perdoados do pecado de não perdoar, quando liberarmos o perdão para o
nosso ofensor (1 Jo 1.9).

