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INTRODUÇÃO:
O famosíssimo General William Sherman, um mês depois de terminada a Guerra Civil Americana, ele
afirmou: “estou cansado e enfermo de lutar. A guerra é um inferno, cheira mal e tenebrosa!” Paulo
confirmou esta mesma verdade: “combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.”
ESBOÇO:
1. A nossa luta não é humana, política ou religiosa: (Mt 26.52) – “Então Jesus disse-lhe: Embainha a
tua espada; porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão.”
2. A nossa luta não é presunçosa nem egoista: (Mt 5.39-40) – “Eu, porém, vos digo que não resistais ao
mal; mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra; E, ao que quiser pleitear
contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa;”
3. A nossa luta é espiritual, pois nossas armas são: (2 Co 6.7) – “Na palavra da verdade, no poder de
Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda,”
4. A nossa luta não é deste mundo, pois não somos daqui: (Jo 18.36) – “Respondeu Jesus: O meu
reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu
não fosse entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui.”
5. A nossa primeira importante arma: Verdade: (Jo 6.63) – “O espírito é o que vivifica, a carne para
nada aproveita; as palavras que eu vos disse são espírito e vida.”
6. A nossa segunda importante arma, Justiça pela fé: (Gl 2.16) – “Sabendo que o homem não é
justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para
sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma
carne será justificada.”
CONCLUSÃO:
Não somos justificados pelo que fazemos, e sim pelo que nós cremos. Ele é a nossa justificação! Israel
não foi justificada pelo que ela fazia (Rm 9.31,32)! Quando um judeu cria, deixava de ser judeu cristão
para ser cristão judeu! Podemos ter muitos deuses em nossas casas, mas só podemos crer em um, em
nosso coração! Os Budistas, os Mulçumanos, os Judeus e os Hindus não podem ser aculturados cristãos.
Eles podem sim, sendo antigos judeus – antigos religiosos, se tornarem, hoje, cristãos nascidos de novo,
justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor (1 Co 6.11).

