OS SETE ITENS APRESENTADO PELO IRMÃO RON KENGAS PARA PRATICARMOS A
FIM DE TERMOS A VIDA E A REALIDADE DO CORPO DE CRISTO

1. PRECISAMOS SER VASOS ABERTOS AO SENHOR. (...) Simplesmente vamos a Ele e nos
abrimos a Ele para o Seu dispensar;
2. PRECISAMOS AMAR AO SENHOR VIVENDO NO ROMANCE DIVINO, com uma vida de um
relacionamento divino, pessoal e afetivo com Ele;
3. PRECISAMOS ACEITAR A DISCIPLINA DO ESPÍRITO SANTO. (...) Deus em Sua soberania
preparou pessoas, assuntos e coisas, e o Espírito Santo aplica estas coisas a determinada
parte do nosso ser. A situação é exterior, mas ela é preparada para tocar algo interior em
nós. E nenhuns de nós, sem a graça do Senhor, conseguiremos aceitar estas coisas;
4. PRECISAMOS APRENDER A NÃO AMARMOS A NOSSA VIDA DA ALMA. Antes que passe
muito tempo o Senhor vai saturar o amor Dele em você a tal ponto que você o amará mais
do que você ama sua própria vida. Não tente ser um herói, não pratique o ¹asceticismo. (...)
O Senhor vai fazer com que você O ame mais do que você ama a sua vida da alma. Isso
aterroriza o inimigo;
5. BUSQUE A EXPERIÊNCIA DE VIDA E ORE PARA CRESCER EM VIDA. Ore por isso!
6. APRENDA A PERCEBER QUE A ESPIRITUALIDADE É UMA QUESTÃO DO CORPO. (...)
Precisamos ter uma lição profunda e sermos salvos de buscar a espiritualidade individual.
Buscar sermos simplesmente irmãos, um membro do Corpo. Buscar espiritualidade na
maneira do Corpo, no Corpo;
7. TER UMA CONSAGRAÇÃO AO SENHOR PARA A OBRA CENTRAL DELE. (...) Consagração não
é uma promessa, consagração é a sua decisão de permitir que o Senhor trabalhe em você e
dirija os seus passos. Portanto precisamos de uma consagração desta maneira quando
dizemos ao Senhor: “Eu me apresento a Ti e me entrego a Ti para a realidade do Corpo,
para que produzas a Tu obra central em mim e edifica-te em mim para a realidade do
Corpo de Cristo”.
Obs.: Este texto foi copilado da mensagem 05 do Vídeo-Treinamento, A REALIDADE DO
CORPO DE CRISTO – Viver na realidade do Corpo de Cristo vivendo no entranhável afeto
de Cristo Jesus. Ministrada pelo irmão pelo irmão Ron Kangas. O texto não foi revisado
pelo autor.

GLOSSÁRIO:
¹ASCETICISMO - É uma filosofia de vida na qual são refreados os prazeres mundanos, onde
se propõem a austeridade. Porém, os ascéticos defendem que essas restrições autoimpostas trazem grande liberdade em várias áreas de suas vidas, tais como aumento das
habilidades para pensar limpidamente e para resistir a potenciais impulsos destrutivos.
Um estilo de vida austero, definem suas práticas como virtuosa e perseguem o objetivo de
adquirir uma grande espiritualidade.

