UM NOVO TEMPO
“Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela está surgindo! Vocês não o
percebem?” (Isaias 43:19)
Dar-se conta de que algo chegou ao fim, não é nada fácil. Normalmente vivemos
a vida pensando que as coisas vão durar para sempre: bens materiais,
relacionamentos, circunstâncias. A maturidade, entretanto, chega, e então
percebemos que a vida é feita de estações, ciclos, que nos levam sempre a
conviver com o fim de algo.
Chegar ao fim, algumas vezes, nos causará um sentimento ruim. Primeiro,
porque nos vemos obrigados a abandonar aquilo que conhecemos e que,
naturalmente, é confortável e familiar. Segundo, porque o fim nos impõe
ajustes que – muitas vezes – não queremos ou aos quais não nos sentimos
prontos a submeter. A realidade é que, por mais doloroso que possa parecer, o
fim faz parte da ordem natural da vida e, por isso, precisamos encará-lo de
frente.
A boa notícia é que estamos nas mãos de um Deus que jamais perde o controle.
Quando chegamos ao fim, é sinal de que algo novo e melhor está por vir e
começar. Ele é um Deus misericordioso que sempre nos proporciona
recomeços. Se Ele está mexendo nas suas estruturas, é porque Ele deseja o
levar a um lugar melhor – mesmo que os seus propósitos ainda não estejam tão
claros para você.
Abraão foi chamado a viver um novo tempo. Ele precisou deixar sua casa, seus
parentes e sua terra e caminhar rumo a um lugar desconhecido. A Bíblia registra
que isso só foi possível porque Abraão agiu pela fé (Hebreus 11:8). Abraão creu
no Senhor e, por isso, pôde se desprender de suas raízes para experimentar
mudanças extraordinárias em sua vida.
Ele é o Alfa, o Deus dos começos; Ele é o Ômega, o Deus do fim (Apocalipse
22:13). Que hoje você perceba, em sua própria jornada de vida, o Deus que
encerra ciclos, e o Deus que inicia um novo tempo.
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“Senhor, por mais difícil que possa ser, ensina-me a compreender o fim das
coisas. Que eu não me apegue ao passado de forma a impedir o novo que o
Senhor tem para a minha vida. Eu permito que o Senhor desfaça e refaça o que
desejar em mim e através de mim”.

