A Estrela da Manhã
“Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a Raiz
e o Descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã” Apocalipse 22.16

Desânimos da vida
Quando o desânimo bate à porta, nos sentimos impotentes e sem energia, muitas vezes
beirando a depressão. É comum em momentos de crises de um país, ocorrerem até mesmo
suicídios, por conta da perda de um emprego ou de status. Um dos motivos disso acontecer é
que muitas vezes colocamos a nossa esperança em coisas visíveis, muitas das quais nos
esforçamos muito para conquistar. Infelizmente nos esquecemos que qualquer esperança, ainda
que legítima, dada pelo mundo que vivemos, pode evaporar a qualquer momento.

Verdadeira esperança
O termo “resplandecente estrela da manhã” utilizado por Jesus, para se referir a si mesmo, demonstra
que Ele é a verdadeira esperança, consolando João, preso por pregar o evangelho, e os cristãos que viviam
sob perseguição severa do império romano. A “noite escura da alma” estava chegando ao fim para os
perseguidos, pois Cristo prometeu retornar em breve e enxugar toda a lágrima ao extinguir toda a dor
(Apocalipse 21.4).

Esperança imediata
Os problemas pelos quais João estava passando eram reais e imediatos. Estava encarcerado, longe
dos seus amigos e familiares. Provavelmente passava por escassez de alimentos e por algum tipo de
tortura por não negar a fé em Cristo. Para agravar ainda mais o seu sentimento, havia a solidão, pois
muitos de seus irmãos em Cristo haviam sido denunciados e mortos. Mas a revelação de Jesus,
mostrando o final de todas as coisas e como Deus estava, soberanamente, levando a curso o seu
propósito, trouxe consolo imediato, ainda que a sua situação atual não se modificasse. João,
provavelmente, morreu no cárcere.

Esperança Futura
A revelação que João teve, além das coisas indescritíveis que viu, foi de um futuro, quando haverá um
lugar denominado “novo céu e nova terra” (Apocalipse 21.1) onde todos os que creram em Cristo
morarão. Nesse lugar, os redimidos verão Jesus face a face e todas as suas tristezas e perseguições terão
sido deixadas para trás, por isso toda lágrima será enxugada (Apocalipse 21.4). Essa mensagem deveria
chegar a todas as igrejas, demonstrando o amor soberano de Deus.

Pare, pense e se apegue à esperança de viver com Cristo
Jesus é a estrela da manhã porque é a esperança de uma vida alegre. Por isso: a) devemos nos consolar
e nos encorajar a pregar o evangelho, fazer discípulos, amar os nossos irmãos e também os que não
conhecem a Cristo; b) entender que todas as nossas dificuldades nesse mundo são transitórias e c)
Mirar e viver na expectativa da verdadeira felicidade que está reservada para os discípulos de Cristo:
viver com Ele para sempre. Por isso a revelação da volta de Jesus nos dá esperança agora e no futuro.

