Para o dia nascer feliz
“Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes guarde a sua língua do mal e os seus lábios
da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança. Porque os
olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas
o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal”

(1 Pedro 3.10-12)

Fake News

Lamentavelmente muitas pessoas alimentam ideias erradas a respeito de Deus e acabam acreditando que
amar a vida e desejar viver dias felizes não são anseios considerados legítimos para um cristão. Imaginam
um Deus sempre em busca de falhas e que não coloca a felicidade dos seus filhos, nós, entre as suas prioridades. Podemos considerar isso como “fake news”, ou seja, são argumentos falsos inventadas pelo nosso
maior inimigo. Um dos aspectos mais importantes do ministério de Jesus é a sua obra de cura e milagres
em prol das pessoas para proporcionar vida e alegria. Na presença do Senhor, há plenitude de alegria (Salmo 16.11). E como podemos amar a vida e ver dias felizes? No texto que lemos, o apóstolo Pedro nos dá a
resposta.

Guarde a sua língua do mal

O conceito comum é que guardar ou refrear a língua do mal é não falar obscenidades e vulgaridades. Apesar de incluir isso, Pedro está falando de algo mais profundo. Quando o povo de Israel estava para entrar
em Canaã, eles ouviram o relatório dos espias que falaram coisas ruins a respeito da Terra prometida (Números 13.32). Guardar a língua do mal é também vigiar-se e refrear-se de falar negativamente e com incredulidade. Se você é convertido, a Bíblia afirma que você está em Cristo (Romanos 8.1). Hoje, Deus não olha
para você, mas olha para Cristo como seu representante. Pois assim como Ele é, nós somos neste mundo.
A questão já não é: “Será que estou agradando a Deus?”, mas “Cristo está agradando a Deus?” Quanto mais
ocupado pensando em si mesmo mais angústia você sente, mas quanto mais você se ocupa olhando para
Cristo mais liberdade experimenta. Lembre-se: Você tem a identidade de filho de Deus.

Aparte-se do mal

Alguém já disse muito corretamente que não há nada bom que eu possa fazer para Deus me amar mais e
que também não há nada errado que eu venha a fazer que o faça me amar menos. Entretanto, precisamos
considerar um outro aspecto: posso amar alguém, mas não estar satisfeito com sua atitude. Depende de
mim o fato de Deus estar satisfeito comigo ou não. Uma coisa é o amor de Deus por nós, outra coisa a sua
satisfação conosco (2 Coríntios 5.9). A vontade de Deus é que nos apartemos do mal para o nosso próprio
bem. O pecado tem consequências que fazem com que não amemos a vida. Mas quando provamos da graça de Deus espontaneamente nos apartamos do mal e do pecado, porque desejamos agradá-lo (Romanos
6.14), pois quando reconhecemos nosso perdão, somos conquistados pelo amor de Deus, nos maravilhamos com Ele e nos afastamos do pecado.

Busque a paz

Para viver dias felizes pare de promover brigas e conflitos desnecessários e busque a paz com as pessoas.
Mas como vamos promover a paz se não temos paz em nosso interior? Por isso podemos considerar algo
mais profundo quanto a buscar a paz. O Senhor é nosso pastor (Salmos 23). Não temos paz interior porque
vivemos preocupados e ansiosos com tudo. Não dá pra ser feliz assim. Mas se agora somos ovelhas do Senhor, a primeira coisa que o nosso Bom Pastor faz é nos levar para repousar em pastos verdejantes e descansar junto das águas tranquilas. A provisão de Deus vem quando descansamos e confiamos nele. Quando
entendemos que fomos completamente perdoados e fomos feitos justos diante de Deus, então já não tememos o futuro, mas cremos que Deus nos ama e está preparando coisas boas para nós. Pedro diz que os olhos
do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas (1Pedro 3.12). Se Deus
ouve nossas orações, então podemos ter certeza de que amaremos a vida e teremos dias felizes.

Pare, pense e ame a vida

A razão pela qual muitos crentes vivem uma vida infeliz e não amam a vida é porque acreditam na mentira
de que Deus está zangado com eles e estão sempre com a sensação de que não fizeram o suficiente e
sentem-se sempre em falta. Por causa disso, vivem uma vida que, na verdade, não amam. Podem até achar
que algumas vezes Deus os ama, mas quase sempre sentem que Deus está zangado. Simplesmente não dá
para amar a vida e ver dias felizes vivendo desse jeito. Por causa da obra consumada de Jesus, a ira de Deus
não pode mais estar sobre nós. Se toda a ira já caiu sobre Jesus, então Ele não pode estar irado conosco.
Sendo assim, podemos ter dias felizes e desfrutar do amor do Senhor.

