FOI POR AMOR
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito,
para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. (João
3:16)
Quando decidimos amar alguém, geralmente procuramos na outra pessoa
algumas características ou atitudes que justifiquem investirmos o nosso amor,
pois é o que temos de melhor para oferecer a alguém.
Com Deus não foi assim. Quando Ele escolheu nos amar, Ele não olhou para
nossas falhas de caráter, maldade no coração ou qualquer outra atitude
pecaminosa. Ele simplesmente nos amou.
Quando assistimos a algum filme sobre a vida e a morte de Jesus, ficamos sem
entender porque tanto ódio contra um homem humilde e simples que amou e
cuidou das pessoas. Um homem que só fez o bem.
Como gostaríamos que Pilatos não tivesse “lavado as mãos”, que a multidão
ensandecida não o trocasse por Barrabás e que os religiosos da época não
fossem tão invejosos. Enfim, se fosse possível, gostaríamos de mudar a
sentença e ao invés de ouvirmos: “Crucifica-O! Crucifica-O!”, gostaríamos de
ouvir todos gritando a uma só voz: “Liberte Jesus! Deixe-O viver!”.
Leia com atenção: Jesus não foi crucificado porque houve uma grande
injustiça, ingratidão ou um equívoco no julgamento. Jesus teve as mãos e os
pés furados por pregos, a cabeça ferida por uma coroa de espinhos, o
abdômen perfurado por uma lança e o corpo dilacerado pelos açoites dos
chicotes, tão somente porque Ele nos amou. Todo aquele sofrimento foi para
nos dar paz, esperança e uma vida abundante e eterna.
Por isso, creia que você não está sozinho em suas lutas e dificuldades. Não
fique aflito ou desesperado com os problemas da sua vida, pois Deus que já
mostrou tanto amor ao deixar o seu único Filho morrer na cruz do Calvário,
ama você e quer cuidar de você e de sua família.
Pr. Roberto Barreto (Para a Tua glória – Wbooks Editorial)
“Senhor, obrigado por me amar tanto assim. Obrigado por morrer em meu
lugar. Rendo-me incondicionalmente ao Teu amor. Quero viver para a Tua
glória e para o Teu louvor”.

