COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE

A amargura impede de viver uma vida alegre.
Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor; Tendo cuidado de que ninguém se prive da
graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando,
vos perturbe, e por ela muitos se contaminem.
HEBREUS 12: 14-15

A. A amargura é um veneno que pode se desenvolver
e crescer dentro de uma pessoa.
“Pois vejo que estás em fel de amargura,
e em laço de iniqüidade.”
Atos 8: 23

O que é ressentimento?
É sentir de novo todas as emoções ruins provocadas por
uma mágoa guardada no coração e enraizada pelo tempo.
É sentir profundamente, estar magoado, ofendido, ferido,
afligido, triste, desgostoso, angustiado.
Ressentir é trazer á tona momentos ruins dolorosos,
inacabados, uma sensação de amargura, raiva ou vingança.
É ficar contemplando cenas de um passado doloroso,
através de imagens mentais; Reviver com as mesmas
sensações fatos que nos causaram mágoas.
Esses sentimentos ruins tendem a ficar escondidos no
coração de tal maneira que as pessoas não percebem de
imediato. Todos acham que está tudo bem, mas um dia os
frutos amargos são produzidos e ninguém mais deseja
estar próximo de uma pessoa com raízes de amargura.
B. A mágoa plantada no coração é como um veneno
que você toma e espera que o outro morra (mas
quem está se envenenando é você!).
Como ser curado?
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Devemos cultivar a cada dia o fruto do Espírito em nossos
corações. Do estado em que osnossos corações se
encontrem vai depender esse cultivar, pois sabemos que os
espinheiros podem sufocar a boa planta e impedi-la de
produzir.
Que, quanto ao trato passado, vos despojeis
do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do
engano;E vos renoveis no espírito da vossa mente;E vos
revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em
verdadeira justiça e santidade.
Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu
próximo; porque somos membros uns dos outros.Irai-vos, e
não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Não deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo
com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com
o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma
palavra torpe, mas só a que for boa para promover a
edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não
entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados
para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e
gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós,
Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo.
Efésios: 4: 22- 32

C. O alto preço da falta de perdão
Eu tenho visto tantas pessoas em escravidão espiritual,
devido à falta de perdão. É uma fonte comum de assédio e
escravidão demoníaca, como Jesus nos adverte em Mateus
E o seu senhor, indignado, e entregou-o aos verdugos, até que
pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai celeste
deve fazer também vós, se vos de vossos corações não perdoa
cada um a seu irmão.
Mateus 18:34-35:

