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“Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram
chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam
agradecidos.” Colossenses 3: 15.

O que tem sido juiz em nossos corações? Ou, como temos
julgado uns aos outros? Por vezes criticamos, queremos vingança
quando somos injustiçados e nos afastamos quando nos sentimos
magoados. Estas têm sido as mensagens do mundo: quanto mais
violência, mais você deve se armar; quanto mais vítimas de
atentados terroristas, mais bombas devem ser lançadas; quanto
mais ódio recebe, com mais ódio ataca! Mas Paulo aos Romanos
(capítulo 12) nos adverte: “não retribuam a ninguém mal por mal.
Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos... nunca
procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito:
‘Minha é a vingança; eu retribuirei’, diz o Senhor”.
Busque a paz com seu irmão, com sua família, com sua igreja e
inclusive com aqueles que te perseguem. Esta paz não é como o
mundo conhece, mas como Cristo nos ensina. Infelizmente muitos
se dizem evangélicos, mas poucos têm andado conforme os
ensinamentos do Evangelho de Cristo Jesus.
Amado, na medida do possível, busque viver em paz com
todos e seja mai grato. Pare de reclamar do trabalho, do parente,
do amigo, da igreja, do irmão, da dor que sente, do calor do verão,
da chuva forte, do político ladrão. Ao invés disso, agradeça pela sua
vida, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu país. Isso não
significa ignorar os problemas, mas dizer a Deus o quanto você é
grato pelo presente que Ele te concedeu, que é o dom da vida,
seus familiares, amigos, irmãos e, principalmente, a salvação em
Cristo Jesus.
Que o Eterno receba nossa gratidão!
Pb. Maurício Leal Araújo.

