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07/13: “Cuidados Necessários à Vida Cristã” – I Pedro 4 e 5

“E o DEUS de toda Graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna Glória, depois de haverdes padecido um
pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá” (5.10)

Olá Amado(a).
Quais os cuidados que nossa vida cristã necessita? Será que podemos globalizar ou generalizar
tais necessidades?
Será que a minha vida cristã necessita dos mesmos cuidados que a sua vida cristã?
Se falamos em cuidados(!) claro que nos referimos a defesa, afinal, se cuidar requer se colocar
na defensiva!
Quem se defende se utiliza de armas e, logo no início do Capítulo 4 o Apóstolo Pedro adverte:
“Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo
pensamento... então... não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a
Vontade de DEUS” (4.1-2).
Amados, a tendência do Mundo é globalizar suas concupiscências de tal modo que, muitas
vezes, se torna “confundível” aquilo que poderíamos achar “correto” ou “incorreto”.
A sutileza de Satanás tende a confundir a ação, o comportamento ou a tomada de posição do
crente diante de algumas circunstâncias, principalmente, quando envolvem relacionamentos “sociais
importantes” ou mesmo “interesses financeiros”, e, ou “sustento próprio e familiar”.
Nesta ótica, embora meu viver cristão se diferencie do seu viver cristão, a ARMA que o
Apóstolo Pedro recomenda nos é apropriada para todas as circunstâncias.
Adiante, nos recomenda o Apóstolo: “Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de DEUS,
para que a Seu tempo vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado
de vós” (5.6-7).
Em nossas tribulações e necessidades e, ainda, diante da inconsistência do Mundo ao nosso
redor, em confronto contínuo com a Vontade de DEUS, não esqueçamos a “vigilância” (4.7); o “amor”
(4.8); a “hospitalidade” (4.9); o “serviço” (4.10); o “testemunho da Palavra” (4.11) e a “humildade”
(5.6), sabendo que “Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá” (5.10).
O favor de Cristo, suportando toda humilhação e sofrimento, sendo ele mesmo o Filho do
DEUS VIVO de Israel, é um pensamento a nos acompanhar sempre, como ARMA poderosa, munida
das qualidades que exteriorizam a nossa condição de “salvos” (reconciliados com DEUS).
Ao final de sua Carta, o alerta de Pedro sinaliza para o Cuidado maior em nosso Viver Cristão.
Assim aconselha o Apóstolo: “Sede sóbrios, vigiai. O vosso Adversário, o Diabo, anda em derredor,
rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe, firmes na Fé, sabendo que os
mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no Mundo” (5.8-9).
Na confiança de que a Obra de DEUS para conosco se efetivará, não na perspectiva dos amados
irmãos da Igreja iniciante, mas diante da própria inconsistência do corpo que morre a cada dia,
estejamos prontos e preparados, testemunhando da Esperança que há em nós.
Lembrando, sobretudo, “Que o DEUS de toda Graça, que em Cristo nos chamou... Ele mesmo
nos fortalecerá” (5.10). A Ele seja o Louvor para todo o sempre! 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).

