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Uma vida de aparências
Pra Cristina

"Se o cristianismo é falso não tem nenhuma importância. Se é
verdadeiro ele tem infinita importância. O que ele não pode ser é
de moderada importância". C S Lewis
Introdução: Aparência é aquilo que vimos a primeira vista, mas
também pode aparentar um disfarce, quando passamos uma
imagem que não tem haver com a realidade.
1. Jesus causava impactos por tudo aquilo que realizava. Sua
vida gera impactos poderosos. Em Marcos 1,27 uma expressão
nos chama atenção: O que que é isso?! Uma novidade
apreciada pelas pessoas. Uma vida poderosa essa era a
aparência de Jesus.
2. A história do homem da mão mirada ou ressequida em
relação a muito de nos. Estava em um lugar escondido, prefere
os cantos. Jesus o vê e o chama para o meio. Em comparação
aos nossos dias podemos dizer a respeito de pessoas que tem
como foco de vida esconder o pecado e não de ir para a
presença do Senhor.
2.1 Deus deseja nos tirar dos cantos e trazer-nos para o meio,
mas há aqueles que desejam ficarem nos cantos. Um homem
impossibilitado com uma deformidade impeditiva. Naquele
momento a aparência fazia muita diferença. O que ele não
esperava era o fato de Jesus enxergá-lo tirando-o da
impossibilidade para um tempo de produção.
3. Em Marcos 7,6 Jesus nos conta a situação de um povo de
aparência mas de coração distante. Uma honra de meras
palavras e não de coração é mera aparência que busca o louvor
dos homens. O que Jesus deseja é encontrar um coração
intenso em buscá-lo.
"A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é
esquadrinhá-las”. Pv 25,2 A nobreza preza em conhecer a glória
de Deus. Pessoas nobres buscam conhecer a Deus.
4. Em 2Tm 3,1-17 há o relato da vida de aparências.
Aprendemos que negar o poder é negar essência da qual
somos. A graça de sermos transformados.
Conclusão: Que tempo é esse? Que tipo de igreja temos sido?
Qual a situação que nos pára? Qual tipo de aparência estamos
levando? Deus está a procura de uma geração que declara
quem Ele é.
Discernindo a frase de C S Lewis: Vivendo sem relevância a
partir de um relacionamento que só ficamos com as sobras. Tem
muita gente satisfeita com as sobras. Moderada importância
quando só buscamos aquilo que é necessário. Fazemos o
essencial na medida que não me custe envolver.
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