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11/13: “Prossigo para o Alvo” - Filipenses 3 e 4
“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas
que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o Alvo, pelo prêmio da Soberana
Vocação de DEUS em Cristo Jesus” (Filipenses 3.13,14 )

Olá Amado(a).

É realmente belo contemplar a relação de amizade e respeito existente
entre Paulo e a Igreja de Filipos. Poder ler esta carta como se pertencêssemos
àquela Igreja é, não somente fascinante, mas uma oportunidade de participar
da beleza de um amor verdadeiro e da unidade requerida entre os irmãos.
Paulo fala de suas experiências de uma maneira a passar regozijo aos irmãos,
para que, ao contrário, suas tribulações sirvam de ânimo e crescimento diante
de DEUS.
Escreve Paulo: “Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor” (Fl
3:1) e continua como se estivesse dizendo: - Nada me importa o que fui ou
tive no passado, pois, “O que para mim era ganho reputei-o perda por
Cristo... pela excelência do Conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor;
pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como lixo, para
que possa ganhar a Cristo” (Fl 3:7,8).
A seguir, afirma que aguarda a recompensa advinda da Justiça na qual
ele espera ser achado. Não na sua própria, não da que vem da Lei, “mas a
que vem pela Fé em Cristo, a saber, a Justiça que vem de DEUS pela
Fé” (Fl 3:9).
Que beleza, a Justiça que vem de DEUS é a Justiça que se obtém pela
Fé em Cristo! Que ensino para os nossos dias! Como nossas instituições se
afastaram do foco do Evangelho disseminado pelos Apóstolos!
Como as Instituições ditas “cristãs” se apegaram à justiça das ideologias
e das diversas Constituições de governos instituídos, perdendo o foco, o alvo,
da Principal Justiça, a Justiça de DEUS pela Fé em Cristo. “Prossigo para o
Alvo, pelo prêmio da soberana Vocação de DEUS em Cristo Jesus” (Fl
3.14) diz Paulo. A Vocação de DEUS para a Igreja, hoje, tem se conformado
ao Mundo Político.
O Apóstolo não quer que descansemos simplesmente na Esperança, sem
participarmos de nossa Vocação, simplesmente por termos chegado à
perfeição em Cristo e termos já materializado todas as Bênçãos da Promessa
do Evangelho. Desta forma, sugere: “Por isso todos quantos já somos
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).
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perfeitos, tenhamos este sentimento” (Fl 3:15), firmados em nossa Vocação,
que nos garante o Prêmio.
Para tal, o Apóstolo reforça com seu próprio testemunho: “Sede
também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que
tendes em nós, pelos que assim andam” (Fl 3:17).
Paulo não considera suas tribulações presentes, passadas ou até mesmo
as futuras aguardadas, como possíveis de lhe afastar do Alvo. Sua Esperança,
sua Fé, sua Convicção e Confiança não são capazes de lhe fazer desfalecer
diante do muito que há ainda por fazer para a disseminação e fortalecimento
da Igreja de Cristo. Sei passar por tudo isto, afirma de maneira poética que
toca-nos profundo: “Suporto todas as coisas Naquele que me fortalece” (Fl
4.13). Isso é Testemunho de Fé.
Como está o nosso cuidado para com aqueles que andam de acordo com
a Palavra do Evangelho herdado dos Apóstolos? Será que estamos preferindo
outros evangelhos trazidos por usurpadores dos Apóstolos?! Qual evangelho
estamos Semeando? Esperança de Salvação e Fé, ou Ativismo Religioso?
Sim, Amados em Cristo, o Evangelho recebido dos Apóstolos há de
produzir em nós a mesma convicção dos ensinos desta Epístola.
A Saudação comum de Paulo é o resultado do Evangelho por ele
transmitido. A Paz de DEUS em nós está na convicção de que, para DEUS,
já somos Perfeitos em Cristo. Dessa forma, o ensino básico desta Epístola se
afirma: “Mas a nossa Cidade está nos Céus, de onde também esperamos o
Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Fl 3:20). Que Esperança!
Portanto, “Graça e Paz da parte de DEUS, nosso Pai, e do |Senhor
Jesus, o Cristo”. Halelu Yah!

Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

