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O Cativeiro da mente: presos
ou livres na mente

Introdução: passarinho que voa iludido é tão cativo quanto ao
que está na gaiola.
1Co 2, 16 Temos a mente de Cristo: Capacidade para verdade
espiritual, de perceber as coisas divinas, de reconhecer a
bondade e de odiar o mal. O poder de ponderar e julgar
sobriamente, calmamente e imparcialmente.
1Co 1,26-29 "Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação; visto que
não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos
poderosos, nem muitos de nobre nascimento; pelo contrário, Deus
escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios
e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as
fortes; e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as
desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que
são; a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus".
"Porque as armas da nossa milícia não são carnais [armas de
carne e sangue], e sim poderosas em Deus, para destruir
[derrotar] fortalezas, anulando sofismas, [Visto que refutamos
argumentos e teorias e questionamentos] e toda altivez [e
superioridade] que se levante contra o [verdadeiro]
conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento [e
propósito] à obediência de Cristo (o Messias, o Ungido)". 2
Coríntios 10.4-5
Porque, como [um homem] imagina em seu coração, assim ele
é... Outra tradução diz: "Como um homem pensa em seu coração,
assim ele realmente se toma".
Nossas ações são o resultado direto de nossos
pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma
vida negativa. Se, por outro lado, renovarmos nossa mente de
acordo com a Palavra de Deus, provaremos, em nossa
experiência, o que está escrito em Romanos 12.2— "a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus" — para nossa vida.
Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégia e
engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O
diabo é um mentiroso. Jesus chamou-o de... o pai das mentiras e
de tudo o que é falso (João 8.44).
Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão
astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos,
suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias.
Satanás tenta estabelecer "fortalezas" em nossa mente,
mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma
fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados (em
prisão) em decorrência de certa forma de pensar.
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Muitos possuem dificuldades de controlar suas ações
porque não controla seus pensamentos. Falsos
argumentos, que penetram em nossas mentes em decorrência
de experiências vividas, se tornam fortalezas dentro de nós
em relação a Palavra de Deus.
".. Se vós permanecerdes na minha palavra [se vos
agarrardes com força aos meus ensinamentos e viverdes de
acordo com eles], sois verdadeiramente meus discípulos. E
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". João
8.31,32
Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as
mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da
verdade de Deus em nós, renovar nossa mente com sua
Palavra e, então, usar as armas de 2 Coríntios 10.4-5 para
destruir fortalezas e toda altivez e superioridade que se
levantam contra o conhecimento de Deus.
Essas "armas" consistem na Palavra recebida por meio
da pregação, ensino, livros, gravações, seminários e
estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos "habitar"
(continuar) na Palavra até que ela se torne revelação dada
pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar.
As duas outras armas à nossa disposição são adoração e
a oração. Adoração derrota o mal mais rapidamente do
que qualquer outro plano de batalha. Adorar é concordar
com quem Deus é. A oração é concordar com que Deus
diz. Ambos adoração e oração são frutos de
relacionamento com Deus. Se você quer ter uma vida
efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento
pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio
de misericórdia, que Ele o ajudará. Conheça Jesus. Ele é seu
amigo. Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo. Ele
está com você todo o tempo como seu Ajudador. Deixe-o
ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a Palavra de
Deus. A Palavra de Deus e as nossas necessidades são a
base pela qual vamos a Deus.
Conclusão: Precisamos de armas espirituais por que estamos
combatendo espíritos mestres, sim, o próprio diabo. Mesmo
Jesus usou a arma da Palavra no deserto para derrotar o mal
(Lucas 4.1-13). Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele
respondia: "Está escrito" - e citava a Palavra.

