EM BUSCA DA SANTIDADE
CINGINDO-NOS DA COURAÇA DA FÉ E DO AMOR, E TENDO
POR CAPACETE A ESPERANÇA DA SALVAÇÃO

Mas vós irmãos, já que não sois das trevas, para que aquele dia vos surpreenda
como um ladrão; porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos
da noite nem das trevas. Não durmamos pois, como os demais, mas vigiemos, e
sejamos sobrios porque os que dormem dormem de noite, e os que se embebedam
embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sobrios, cingindo-nos da
couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque
Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso
Senhor Jesus Cristo, que morreu nor nós, para que, quer vivos ou mortos [na sua
vinda], vivamos juntamente com Ele. E o mesmo Deus de paz vos santifique em
tudo; e todo o vosso espirito e alma, e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensiveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
(I Tessalonicenses 5:4-10).
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O dormir
pertence àqueles que são das trevas. Mas nós somos do dia, (da luz). Portanto a
preparação para a vinda de Yahshua deve consistir de prudencia e do vestimento da
couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. A couraça protege os
orgãos vitais do corpo, incluindo o coração, com o qual cremos para a justiça e é onde a
fé e o amor residem.
O capacete da esperança da salvação protege a mente, com a qual alimentamos a
esperança da nossa salvação.
COMO SER SOBRIOS E VIGILANTES USANDO A COURAÇA
E O CAPACETE? (I Tessalonicenses 5:11-23)
1. Exortando e edificando uns aos outros
2. Reconhecendo os que presidem sobre nós
3. Tendo paz uns com os outros
4. Admoestando, consolando, sustentando os fracos e sendo pacientes
5. Seguir o bem para com todos
6. Regozijando-se sempre
7. Orar sem cessar
8. Ser gratos em tudo
9. Não apagar o Espírito Santo
10. Não desprezar as profecias
11. Examinar tudo e reter o que é bom
12. Abster-se de toda a aparencia do mal.

Cingir os lombos com a verdade é andar organizado e seguro sem tropeçar, livre para
exercer a função que Deus chamou e seguir a carreira que nos está proposta sem
atrapalho algum em preparação para a Sua vinda. A verdade é que nos liberta e facilita o
preparo para servirmos a Deus.
Em II Reis 4:29 lemos a instrução que o profeta Elizeu deu a seu servo Gehazi para ele
exercer uma função muito importante. Ele precisou cingir os lombos para trazer vida ao
que se encontrava morto. Andamos em meio de mortos espirituais. Yahshua nos manda a
redimir o tempo, quer dizer aproveitar toda a oportunidade porque os dias são maus.
Utilizar o tempo para trazer vida aos que estão mortos; esperança aos que estão
desesperados, sem salvação; aproveitar toda a oportunidade para trazer socorro à todos
que cambaleiam para morte –morte eterna.
Andar com os lombos cingidos é andar preparados para qualquer situação de serviço que
Deus tem escolhido para nós.Na chamada de Jeremias, Deus o instruiu a cingir os lombos
para dizer tudo aquilo que Ele o ordenara.Não podemos andar em obediencia a Deus e
não podemo servir a Ele sem os lombos cingidos. Falhamos cada vez, tropeçamos e
caimos. Só podemos redimir o tempo com os lombos cingidos com a verdade, para
podermos compartilha-la com os outros.
Deus tem uma missão para cada um de nós. A missão de cingir-nos com a couraça da fé e
do amor, com o capacete da esperança da salvação em preparação para a Sua vinda e a
missao de cingir os nossos lombos com a verdade para servirmos a Ele até que Ele volte.
Possa Ele nos encontrar fiéis, cingidos e redimindo o tempo.

