A VERDADEIRA IGUALDADE
“Porque todos pecaram e necessitados estão da Glória de Deus.” (Romanos 3.23)
Um dos valores mais propagados e considerados importantes na nossa sociedade é o da
igualdade entre todas as pessoas. Esse conceito já foi tão valorizado que marcou uma das
maiores revoluções do mundo Ocidental: a Revolução Francesa, conhecida pelo lema:
Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Isso é tão forte que nos ofendemos quando somos
tratados de forma diversa injustamente. A Bíblia também se preocupa com a igualdade
entre as pessoas. E nos nivela de tal forma que não há espaço para privilégios, afirmando
a verdade inquestionável: somos todos pecadores.
NINGUÉM É BOM
Diferente do que muitos pensam não há uma pessoa boa, no sentido de que seus próprios
méritos a levam a Deus. Por isso, muitas religiões frustram quando ensinam a salvação por
meio de atos caridosos ou pelo caráter bondoso e generoso de alguém. O homem tem
muitos talentos e é criado à imagem de Deus, mas o pecado deformou o seu estado original e o fez ser separado completamente do Seu criador. A capacidade de criar uma ponte
para Deus não foi dada ao homem. Ele não pode sem auxílio se achegar ao Pai. A Bíblia é
clara ao ensinar que ninguém pode fazer o bem pois não há nenhum que seja bom
(Romanos 3.10).
AS APARÊNCIAS ENGANAM
Há inúmeras histórias na Bíblia que ensinam sobre como não devemos olhar para a aparência. O velho profeta Samuel olhou para os filhos de Jessé que pareciam ter competências
para o reinado, no entanto, Deus enxergou o coração do jovem Davi e o escolheu, não por
sua bondade, mas por sua postura diante de Deus, que era consequência de ter sido salvo
(I Samuel 16). Por isso, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. É verdade que
não podemos esquecer que esse mesmo homem foi um homicida e adúltero, mas que se
arrependeu e foi perdoado (2 Samuel 12.13-14). A bondade não era inerente nem ao maior
rei da História de Israel.
AS MELHORES VESTES
Quando Adão e Eva pecaram, tiveram vergonha de sua nudez e tentaram disfarçar
(Gênesis 3.7-11). No entanto, Deus percebeu que estavam nessa condição e sabia do ato
de transgressão que haviam cometido. Mesmo assim, providenciou vestes para eles
(Gênesis 3.21). Por incrível que pareça, por mais bela que seja uma roupa, ela é um símbolo
de nossa frágil condição espiritual. Mas nos lembra também que Deus nos dá novas
roupas: vestes de justiça (Isaías 61.10). E essas vestes só podem ser adquiridas por meio da
fé, que é um dom, ou seja, um presente dado por Deus (Efésios 2.8-10), que nos torna
justos e inocentes (Romanos 1.17).
PARE, PENSE E SEJA PERDOADO
1) Diante do que foi exposto aqui, qual o seu pensamento a respeito de você? Quem você
imagina ser e quem Deus diz que você é?
2) Já teve a oportunidade de reconhecer que não somente é um pecador separado de
Deus, mas alguém que está carente da glória de Dele?
3) Aproveite esse momento de célula para confessar os seus pecados, se entregar a Deus
e caminhar como o mais feliz dos homens.

