CANÇÃO DA SEMANA

Boa tarde! Querido (a) irmão(a),
Gosto muito de observar a natureza, em especial a luz do dia. Isto porque podemos ver com clareza
cada detalhe que desponta a nossa visão observadora.
Lembro-me dos anos escolares, nas aulas de ciência, quando o professor nos fazia assistir as fases
de uma lagarta se transformando em borboleta.
Era encantador ver o final do processo e ver aquela lagarta feinha se transformar em uma bela
borboleta.
Este é um ótimo exemplo do que Deus faz em nossas vidas quando nos entregamos,
verdadeiramente, em Suas mãos.
Lagarta ou Borboleta?
A Bíblia fala sobre transformação e transfiguração. Se estudarmos estas palavras, aprenderemos
que ambas vêm da palavra grega metamorphoo , que significa "mudar para outra forma".

Muito bem, uma lagarta que está se transformando em borboleta é o melhor exemplo
de metamorfose . Uma lagarta se alimenta até crescer e chegar a um determinado tamanho.
Quando isto acontece, ela naquele momento se envolve no casulo que ela mesma tece.
Ela pode se esconder atrás de uma casca de árvore solta ou se enterrar no chão. Podemos dizer
que é uma espécie de enterro.
Consigo em identificar com esta analogia em minha vida cristã. Isto porque, a Bíblia nos ensina que
precisamos morrer para nós mesmos a fim de vivermos inteiramente para Cristo.
Experimentei essa morte do eu, e ainda a experimento, quando Deus está tratando comigo sobre
aspectos pessoais que precisam ser mudados, transformados. Dizer não ao que eu quero e sim a
vontade dele para mim.

Existem coisas para as quais precisamos morrer: atitudes, padrões de pensamentos, formas de agir
e falar, nossos próprios planos e desejos. É mais fácil falar sobre isso do que passar sobre esse
processo. Seja no campo físico ou espiritual, a morte nos assusta e é muito dolorosa.
Porém, não existe cruz sem dor. Jesus disse que devemos tomar nossa cruz, e segui-lo.
Assim como a lagarta precisa passar por uma mudança para ser transformada em borboleta, nós
também precisamos passar por mudanças que exigem um tipo de morte.
Como a lagarta precisa encontrar um lugar para se esconder em silêncio, Deus provê um lugar para
nós.
Morrer para si mesmo pode ser algo radical ou mesmo caótico; não é algo que possamos falar para
todas as pessoas que não entendem o momento de vida que passamos.
Mas Deus nos mantém escondidos, e Ele está fazendo uma grande obra em nós. Ele está nos
transformando à Sua imagem para que possamos viver para Sua glória.
"Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse a eles: Se alguém quiser
acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me". (Marcos 8:34)
Beijos no seu coração e uma semana de vitórias com Cristo!
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Canção da semana: Damares - Diamante
https://www.youtube.com/watch?v=OG71kPKKKsA ( click no link para ouvir a canção)
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