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A NINGUÉM CONHECEMOS SEGUNDO A CARNE
“Assim, que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne; e se antes
conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo”.
2 Coríntios 5.16.
Texto Completo: 2 Coríntios 5.14-21.
Diante do grande desafio que temos diante de nós, enquanto igreja de Cristo em
Bento Gonçalves e região, que é “ganhar pessoas e cuidar bem delas”, é necessário que
passemos por uma mudança de mentalidade. Nossa mentalidade precisa se tornar uma
mentalidade bíblica para que a fé bíblica possa fluir com poder e alcancemos grandes
coisas para o Reino de Deus.
•
•
•

Um dos grandes segredos para ganharmos pessoas e cuidarmos bem delas é a
forma de enxergar as pessoas, como as vemos.
Analisando o versículo que serve de base para a nossa meditação, podemos
perceber que há ali um conteúdo extremamente radical e profundo.
Já que a expressão “a ninguém conhecemos” inclui eu mesmo, meus irmãos em
Cristo e aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como Senhor e
Salvador de suas vidas.

1. VENDO A MIM MESMO SEGUNDO A ÓTICA DO ESPÍRITO
v Não devemos mais conhecer a nós mesmos segundo a carne. Quando olhamos
para nós mesmos com os olhos naturais, a tendência é ficarmos deprimidos.
Vemos que depois de tudo o que temos recebido, de todo o discipulado, todo o
conhecimento, tantas palavras recebidas, ainda temos falhas nesta ou naquela
área.
v Este é o problema, esquecemos o que somos e o que temos em Cristo e olhamos
as coisas segundo a ótica da carne e não segundo a ótica do Espírito, ou seja,
através das lentes da Palavra de Deus. Precisamos aprender a ver todas as
pessoas, a começar por nós mesmos, como Deus vê.
v Esta realidade espiritual está bem clara no versículo 17 de 2 Coríntios 5, se
alguém está em Cristo é uma nova pessoa, todas as coisas velhas já passaram e
tudo se fez novo.
v O maligno vai trabalhar para que continuemos nos vendo segundo a ótica
natural. Ele tenta nos fazer crer que esta é uma atitude espiritual, mas esta
pseudo espiritualidade é pura religiosidade. Ficamos lamentando, dizendo que
não somos nada, que somos fracos, que não conseguimos fazer a vontade de
Deus. Até parece um quebrantamento, uma posição de humildade, mas não é.
Segundo o que ensina o apóstolo Paulo, tais declarações só estão corretas se
forem ditas no contexto de quem olha para o que ficou para trás e o que seria
sem o Senhor, mas lembra daquilo que agora é em Cristo, de acordo com a
Palavra de Deus. Vejamos 1 Coríntios 6.17 nos diz que o que se uniu ao Senhor,
tornou-se um espírito com
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Ele. Em 1 João 4.4, diz que maior é Aquele que está em nós, do aquele que está
no mundo.
v O outro aspecto desta realidade é que Cristo está dentro de nós. Eu em Cristo e
Cristo em mim. Mas não basta ter conhecimento destas realidades; precisamos
viver de acordo com elas.
v Uma coisa importante a fazer é estarmos confessando estas realidades, sempre
declarando e relembrando uns aos outros que nós somos, porque estamos em
Cristo e porque Ele habita em nós.
2. VENDO MEUS IRMÃOS SEGUNDO A ÓTICA DO ESPÍRITO
v Assim como não devo ver a mim mesmo segundo a ótica da carne, também não
devo ver meus irmãos em Cristo.
v Quando um membro de uma congregação começa a ter uma visão crítica de seus
irmãos e notas suas falhas, nem sempre o faz com intenções más. Ele quer agir
com honestidade, pois vê os erros e começa a aponta-los. Ele vê as falhas dos
líderes e falhas nos demais irmãos daquela comunidade de discípulos. Aos
poucos, porém, isto vai se transformando em cinismo, amargura, rispidez. Por
quê? Porque este irmão está desobedecendo a Bíblia; ele está conhecendo os
irmãos segundo a carne.
v Se eu insistir em olhá-los segundo a carne, também vou ficar deprimido e
desesperançado, porque vou ver o quanto a igreja está distante daquilo que Deus
quer que ela seja.
v Daqui para a frente precisamos ver nossos irmãos como eles são em Cristo. Se
meus irmãos falharem devo lembrar-me que, no mundo espiritual eles não são
assim, o que acontece que eles não estão se apropriando do que são em Cristo, e
eu posso ajuda-los a tomar posse dessa realidade.
v Se sua experiência ainda não corresponde à sua posição em Cristo, ele precisa
ser confrontado sim, justamente para expressar tal realidade em seu viver diário.
Mas a forma como ele será corrigido é que vai fazer toda a diferença.
3. VENDO OS INCRÉDULOS SEGUNDO A ÓTICA DO ESPÍRITO
v Talvez aqui, alguém possa achar que estamos exagerando, pois se alguém não
está em Cristo, não é nova criatura. Como, então, podemos enxerga-lo pela ótica
do Espírito?
v Quando Jesus morreu Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade.
Todos os pecados foram castigados em Cristo.
v Em 2 Coríntios 5.19, Paulo firma que Deus estava em Cristo reconciliando
consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Deus não
está mais cobrando dos homens os seus pecados. Ninguém vai para o inferno
porque adulterou, roubou, mentiu ou praticou qualquer outro pecado deste tipo.
O pecado que irá levar qualquer home para o inferno é não fazer de Jesus o
Senhor de sua vida.
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v Se olharmos as pessoas pela ótica natural, vamos ver mentirosos, ladrões,
prostitutas, adúlteros, terríveis pecadores que têm de se arrepender e,
provavelmente vamos vê-los como pessoas bem “diferentes de nós”. Mas se as
enxergarmos pela ótica da cruz, a ótica espiritual, vamos ver que são iguais a nós
mesmos. Nós também não merecíamos nada, éramos tão pecadores quando o
pior dos pecadores, mas fomos até Jesus e o recebemos como Senhor de nossas
vidas, tomando posse do perdão, da cura, do milagre, da salvação e de tudo o
que está em Cristo.
v Aqueles que estão no mundo não sabem, mas Jesus já morreu por eles. Seus
pecados já foram castigados em Cristo e agora ele nos confiou a palavra da
reconciliação. Por isto que Cristo fez precisamos olhar as pessoas por outra
ótica.
v Então qual é a nossa mensagem ao mundo? “A graça de Deus já veio sobe
vocês. Não a recebam em vão. Já estamos vendo vocês salvos, transformados.
Jesus já pagou o preço e vocês, sem merecerem, podem tomar posse de tudo
isso”. É maravilhoso quando esta mensagem começa a tomar conta do nosso ser
interior.
Conclusão:
•

•
•

•

Sendo assim, pela fé, estamos vendo a nossa cidade assim também. Podemos
ver a nossa cidade pegando fogo. Agradeçamos ao Senhor pelo privilégio de
estarmos fazendo parte do trabalho mais nobre e empolgante da história da
humanidade, de fazer discípulos das nações, pedindo a Ele que nos ajude a
tomarmos posse da realidade espiritual.
Olhemos para nós mesmos agora pela ótica do Espírito e tomemos posse de
tudo o que temos em Cristo e de tudo o que podemos nEle, que nos fortalece.
Olhemos para os nossos irmãos vendo-os em Cristo, e nossa cidade, pela
ótica espiritual e vejamos o sangue de Jesus sendo derramado sobre todos os
seus habitantes.
Façamos agora declarações de fé a respeito de nossa cidade.

(Ministrar a Canção: Tudo o que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa
herança – Pra Ludmila Ferber).
Letra da Canção:
Tudo o que Jesus conquistou na cruz
É direito nosso é nossa herança
Todas as bênçãos de Deus pra nós
Tomamos posse é nossa herança
Toda a vida, todo o poder
Tudo o que Deus tem para dar
Abrimos nossas vidas pra receber
Nada mais nos resistirá
Maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo
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Bem maior é o que está em nós
Do que o que está no mundo

