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QUANDO TUDO PARECE QUE ESTA DANDO ERRADO…
“Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes em tudo sejam os vossos
pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de
graças;” Filipenses 4:6
Sabe aqueles dias que parece que tudo e todos estão contra voce? Pois
é, eu tambem tenho desses dias. Algum tempo atrás, coloquei esta
mensagem no facebook: “Parece que estou andando na contra-mão”.
Por que será que temos a tendência de reclamar muitos desses dias e
não prestar atenção nos sinais que este dia está nos querendo
transmitir? Por que sera que se a vida nos está oferendo um limão, não
aprendemos a fazer dele uma limonada que vai saciar a sede e dar
sabor a este mesmo dia?
Quando olho para o relato do nascimento de Jesus, que a humanidade
celebra nesta época com troca de presentes , confraternização e festas,
sem se dar conta de que a familia teve dias difíceis, exatamente como
eu e voce, eu percebo que o dia em que Jesus nasceu marcou época,
dividiu a história e a cronologia – antes de Cristo e depois de Cristo.
Começando dos pais de Jesus – José e Maria. Casamento marcado e de
repente Maria fica grávida do Espírito Santo. José planeja deixá-la
secretamente e precisa de uma intervenção angelical, através de
Gabriel, para esclarecer a ambos que era plano divino assim acontecer.
O rei havia decretado um censo e a famiília de Jesus teve que sair da
Galiléia para a Judéia para cadastrarem-se. Caminhada longa. Chegando
lá, não tinha lugar para eles no hotel, tiveram que ser acomodados onde
os animais dormiam, na estrebaria e
chegou a hora de Maria dar a luz e convenhamos, Maria tinha toda razão
para sentir-se “na contra-mão”. Não haviam portanto o medico, a
enfermeira, o hospital, os medicamentos,ou seja o que é necessário
para o nascimento de uma criança.

Depois que Jesus nasceu, o rei decreta que todos os meninos abaixo de
dois anos fossem mortos. A familia vai por um outro lado e consegue
escapar desse massacre.
Mesmo adulto Jesus enfrentou o desapontamento, o abandono, foi mal
intepretado, rejeitado, negado, traido e crucificado. Mas o que Ele fez
nesses dias é que nos motiva a olhar para o nosso dia com um outro
olhar. Dias difícies na trajetória humana de Jesus.
Talvez as coisas não estão acontecendo do jeito que voce planejou, que
voce sonhou, de como criou expectativas. Talvez as pessoas tenham
desapontado voce. Talvez o patrão não está entendendo a sua situação.
Seja o que for que esta acontecendo neste momento em sua vida onde
parece que tudo esta de cabeça para baixo, tente olhar de um outro
prisma. Coloque as peças juntas e talvez voce vai perceber um
livramento, um desvio necessário, a necessidade de uma postura
diferente, a hora de ficar quieto(a) e deixar Deus sussurar no ouvido…
Jesus não desistiu por um dia contrário em sua vida, antes Ele nos
ensinou que a vontade do Pai é melhor do que a nossa. Então se a vida
esta lhe direcionando para uma direção, tire o melhor proveito desse
trajeto e tente voltar, com a ajuda do Espirito para onde o seu coracao
deseja e que agrada ao Pai. Não fique ansioso(a) querendo descontar
em tudo e em todos, antes “Não andeis ansiosos por coisa alguma;
antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela
oração e súplica com ações de graças;.
Feliz Natal.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha
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