SHOW DA VIRADA!...
Nestes últimos dias a expressão “SHOW DA VIRADA!...” esteve presente, de
maneira contundente na mídia, em todos os canais de televisão, com a exibição
da festa com toneladas de fogos de artifício colorindo e iluminando o céu na
passagem de 2015 para 2016. Tudo para nos mostrar o “SHOW DA VIRADA!...”
onde os votos de felicidades e sucesso no ano que se inicia e a esperança de um
ano melhor é uma constante.
Mas para que em nossa vida como cristãos aconteça uma verdadeira virada,
precisamos estar atentos ao que diz a Palavra de Deus e de todo coração sentir
a necessidade de agir no sentido de provocar esta virada verdadeira.
Se tão somente cumprirmos aos ensinamentos de Jesus neste versículo: “Eu,
porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei
bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para
que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; Mateus 5:44” estaremos
caminhando para a construção da virada que será um show em nossa vida.
Ao longo deste ano, muitos de nós, nos esquecemos de amar até mesmo os
nossos irmãos na igreja e o que dizer de nossos inimigos deixamos sentimentos
de ciúmes e inveja inquietar nossos corações, nos afastar das pessoas que
julgamos antipáticas, o amor cristão deixado de lado, reflitamos e busquemos
cultivar sentimentos de perdão, união e comunhão nos invadir para que nossa
vida glorifique a nosso Pai Celestial.
Todos nós que passamos pela experiência da regeneração e que temos a unção
do Espírito Santo em nossas vidas façamos como o apóstolo Paulo nos ensina
“Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima,
e não nas que são da terra; Colossenses 3:1-2
Em 2016 vamos promover um verdadeiro SHOW DA VIRADA!... em nossas
vidas, amando nossos inimigos, na vida de nossa igreja, nos engajando no
trabalho e exercendo o dom que há dentro de cada um de nós, na vida da
comunidade construindo uma igreja relevante que tenha a consciência de sua
função social, na vida dos missionários espalhados pelo mundo, orando,
contribuindo, enfim, está em nossas mãos como servos do Senhor promover
um verdadeiro Show de virada, na nossa vida, na vida da igreja e da
comunidade, pois como diz Paulo “Tudo posso naquele que me fortalece”.
Feliz 2016 na graça e na Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Irmão Mauro

