BUSQUE UMA VIDA NOVA
“Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a
rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos; aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se;
mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.” (Mateus 9:16,17)

BUSQUE O NOVO DE DEUS
No início do capítulo 9 do Evangelho de Mateus temos uma história da cura de um paralítico. Os amigos desse homem
descobriram que Jesus estava numa casa por perto e decidiram levá-lo até lá, uma vez que já haviam ouvido sobre curas
realizadas por Ele. O homem é curado por Jesus, o qual, antes de curá-lo, afirma “Filho, tem bom ânimo, perdoados te são
os teus pecados.” (Mateus 9:2). No entanto, essas palavras agridem o público que lá estava: os religiosos.

O PERIGO DA RELIGIOSIDADE
“E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns
dos escribas diziam entre si: Ele blasfema.” Mateus 9:2,3
O religioso é alguém que, ainda que faça parte de uma igreja, não busca um relacionamento íntimo com Deus, seguindo
tão somente alguma cartilha comportamental e de ritual. Geralmente não gosta de mudanças, sempre buscando ficar
confortável e não gosta da ideia de ter que passar por alguma transformação pessoal. Pode-se dizer que um religioso é
alguém que tem aparência e discurso piedoso, porém acaba muitas vezes afastando as pessoas de Jesus, pois, uma vez
que não imita verdadeiramente a Cristo, passa ensinamentos errados e coloca fardos desnecessários nos outros.

UM NOVO MODELO
“No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e
em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.” João 4:23
Jesus veio estabelecer um novo modelo do que é espiritualidade que abala o modelo do que se entendia como
espiritualidade até então. Quatro coisas marcavam uma boa espiritualidade: frequência nos cultos, o envolvimento com
os sacerdotes, a guarda dos dias sagrados e o templo. E Jesus vai desconstruindo isso: o culto agora vem do
relacionamento não de um ritual, o sacerdócio não é hereditário, mas nasce de um chamado de Deus, os dias sagrados
agora são todos os dias – o próprio cotidiano, o templo não é mais construído por mãos de homens – o Espírito Santo age
em qualquer lugar onde os santos se reúnem.

O NOVO EXIGE NOVO
“Nem se deita vinho novo em odres velhos; aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se; mas
deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.” (Mateus 9:17)
Nesse trecho, Jesus fez uso de um ditado popular da época. Os odres eram um tipo cantil feitos de pele de cabra (couro) e
usados para guardar líquidos como água e vinho. O vinho dentro do odre sofre um fenômeno químico e fermenta,
gerando gases que exercem pressão no odre. Um odre envelhecido não suportava esta pressão e se rompia, colocando a
perder todo o vinho. A restauração de um odre velho consistia em deixá-lo imerso em água limpa até purificar-se de todo
vinho velho. O odre é renovado quando limpo, e é ungido com azeite. O azeite devolvia ao couro a elasticidade. A
primeira etapa indica que precisamos nos deixar ser limpos por Deus, nos livrando dos resquícios de religiosidade e
pecado. Já a segunda etapa representa a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O vinho novo é o símbolo da
vida abundante que Jesus nos oferece. Para desfrutar desta bênção devemos nos permitir sermos restaurados pelo
Senhor.

PARE, PENSE e BUSQUE O NOVO DE DEUS
Encher-se do Espírito Santo de Deus é fundamental para viver uma vida em Deus. Entregue-se ao Senhor para que Ele o
torne um “odre novo” e derrame em sua vida o vinho novo.Não tenho medo de perder coisas, de se sacrificar, alguém
disse que servir a Deus custa caro, não servi-lo custa mais ainda. Abra o seu coração, meu irmão e minha irmã e viva
coisas inefáveis com o seu Pai.

