Metamorfose Cristã
“Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês!” Amém.
(2 Coríntios 1.2)
Eclesiastes 3.1-8 lembra que tudo tem seu
tempo. Tempos bons e tempos ruins. Tempos de
abonança e tempo de dificuldades. Tempo de guerra
e tempo de paz. Os tempos difíceis servem para nos
ensinar a humildade e nos ensinam a dar valor aos
tempos de abonança. Os tempos ruins servem para
nos ajudar a colocar as nossas vidas nas mãos de Deus,
confiar nele e, com humildade, sermos gratos pelos
tempos bons.
Acredito que todos já conhecem, estudaram
ou até já acompanharam de perto, observando, o
processo que acontece na metamorfose. Onde uma
lagarta, feia e destruidora, se transforma em uma
linda borboleta. Algo assim acontece na vida do
cristão. Uma espécie de METAMORFOSE CRISTÃ.
A metamorfose na vida de um cristão acontece no Batismo, quando Deus nos recebe como
seus filhos e filhas queridos e amados. E essa metamorfose se estende pelo longo de nossa
existência quando nos deixamos ser tocados pela luz de Deus de tal maneira que Deus transforma
nosso íntimo e muda nosso semblante fazendo irradiar a luz de Deus para as outras pessoas. “Assim
brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de
vocês, que está nos céus”. (Mateus 5.16)
Que o tempo de Quaresma tenha nos ajudado a acelerar esse processo de metamorfose em
nós para podermos experimentar de fato a Páscoa
da ressurreição de Jesus Cristo.
Experimentar e viver o renascimento na fé,
transformados pelo amor de Cristo, com gratidão,
esperança e amor.
O tempo é passageiro e é um presente de
Deus. Por isso eu convido vocês a vivermos a Páscoa
da Ressurreição nos dedicando àquilo que
realmente vale a pena e faz a diferença para nós,
para as pessoas que nos cercam e para o mundo em
que vivemos.
Encerro essa reflexão com os votos do Apóstolo Paulo aos Filipenses 4.7: “E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus”.
Amém.
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