EM FRENTE COM OS OLHOS FOCADOS EM DEUS

Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.
Eis que faço uma coisa, agora sairá à luz; porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no
deserto, e rios no ermo (Isaias 43:18,19) (texto base).
Nós todos temos um passado bom ou ruim, portanto, precisamos pedir perdão a Deus, aprender dos
nossos erros ou acertos, fazer as pazes, se possível, com os que prejudicamos e conservar os bons
relacionamentos e olhar para frente para as coisas novas que o Senhor que o Senhor vai fazer em
nossas vidas.
Ao estudar a Bíblia, vemos que Deus usou as pessoas menos prováveis para fazer algumas das coisas
mais incríveis para Ele. Ele escolheu:
Rei Davi, ainda criança e que cometeu adultério, um assassinato e outros; Isaias, que confessa ter
lábios impuros, Moisés, com tantos problemas que pedia para que Deus escolhesse outra pessoa,
Jeremias, uma criança que mal sabia falar; e se Deus usou essas e outras pessoas, porque não nós?
Jesus morreu na cruz por nós e uma vez que O aceitamos como Senhor e Salvador nós somos novas
criaturas nEle. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis
que tudo se fez novo... (2Cor. 5:17) “Fui crucificado com Cristo; e já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e
Se entregou por mim” (Gál. 2:20).
Os crentes precisam parar de viver no passado, porque Deus quer que nos concentremos no que está
à nossa frente e esquecer o que aconteceu ontem ou há muitos anos atrás. Já que Jesus pagou o
preço por nós na cruz e remiu todos os nossos pecados, precisamos aprender a colocar o passado
para trás. Podemos perguntar: Como é que Deus jamais me poderia perdoar? De acordo com
Lamentações 3:22,23, as misericórdias de Deus são inesgotáveis e se renovam a cada manhã; e o
Senhor disse a Jeremias que: “...Lhes perdoarei a maldade não me lembrarei mais dos seus
pecados” (Jeremias 31:34). Ele disse a Isaias: “Embora os seus pecados sejam vermelhos como
escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; embora sejam rubros como púrpura, como a lã se
tornarão” (1:18).
Davi reconheceu o seu pecado e precisamos reconhecer o nosso pecado e pedir a Deus para nos
perdoar. “Então reconheci diante de Ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse:
Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e Tu perdoaste a culpa do meu pecado” (Salmo:
32:5).
No texto base acima há forte exortação para esquecer as coisas passadas, o Senhor diz: “Veja, estou
fazendo uma coisa nova! Vocês não a reconhecem? Reconhecer este novo tempo é vital para
entender como viver no passado nos afeta. O fato é que, quando estamos debruçados nos
pensamentos e acontecimentos do passado, nas mágoas e dor de ontem, não somos capazes de ver
as coisas que o Senhor está fazendo ao nosso redor. É por isso que Deus pergunta: “Vocês não a
reconhecem?” Será que o passado não está te impedindo “ver” as coisas boas que o Senhor está
fazendo ao seu redor?

Temos que fixar nossos olhos no poder do Senhor. O escritor de Hebreus nos diz: “...tendo os olhos
fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé...” (Hebreus 12:2). Isso se torna muito difícil para
quem está com os olhos fixos no passado.
Lembro aqui do conselho do apóstolo Paulo: “Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido
aperfeiçoado, mas prossigo para alcança-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus”
(Filipenses 3:12).
Temos que seguir em frente. Temos uma grande obra para realizar neste local, os missionários estão
nos campos, as pessoas morrendo sem conhecer a Cristo. Nós não podemos ficar como estamos,
nem podemos ir para trás. Então, vamos seguir em frente e manter nossos olhos focados em Deus e
crescer. “Mas como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem
penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que O amam” (1Cor. 2:9).
O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia (Isaias
26:3).
Mas agora, assim diz o SENHOR que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu
te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu (Isaias: 43:1).
Que Deus nos abençoe neste novo tempo.

