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EXPERIÊNCIASEMTEMPODECORONA
Nos últimos dias nós temos vivido em tempo de precaução por conta do momento histórico que estamos
vivendo. Temos 654 casos no Brasil e 286 no estado de São Paulo.

Nós ainda não entramos em quarentena, porém vários de nós já estamos trabalhando de casa
e evitando ao máximo ter contato público. Algumas famílias de nossa comunidade estão experimentando ficar juntos 24h por dia. Alguns dos nossos universitário encontram-se sozinhos em
seus apartamentos ou kitnets.

EXPERIMENTECONFIAR: II CORÍNTIOS4.7-11
Entender a cosmovisão bíblica de Paulo dá a nossas vidas uma dimensão diferente. Paulo é um exemplo de abnegação, sacrificando-se em benefício da humanidade. Mesmo assim, era consciente de sua
fraqueza. Em sua trajetória nem tudo deu certo. Paulo passou por duras provas, decepcionando-se com
pessoas e enfrentando muitas adversidades.
As adversidades serviram para manter Paulo firme na caminhada. Quando nossos propósitos estão atrelados à vontade do Senhor, as adversidades nos ajudam a alcançarmos o alvo. Em Jesus somos convidados
a entender esse alvo de Deus, que não é nossa felicidade e sucesso, mas a sua glória. Deus não existe para
nós, mas nós existimos para ele. A felicidade ganha uma dimensão diferente: é produto de uma vida que
vive para a glória de Deus.
1- RECONHECENDO NOSSA FRAGILIDADE
Na antiguidade, era comum guardar tesouros em vasos de barro, material comum e frágil. Paulo usa essa
figura para nos conscientizar de que o tesouro é o Evangelho e nós representamos o vaso de barro, frágil
e barato, que o contém. O barro fala da natureza humana. Quando Jeremias foi à casa do oleiro (Jr 18:15), ele viu um vaso de barro ser refeito. Então, o Senhor disse: “Como barro nas mãos do oleiro, assim são
vocês nas minhas mãos.” (Jr 18:6). Portanto, somos falhos, frágeis; resta-nos confiarmos no poder de Deus.
Reconhecer esta dependência de Deus elimina a presunção espiritual de sermos algo devido à nossa
caminhada com o Senhor. Por outro lado, é preciso salientar que o poder vem de Deus e nunca de nós. Isto
quer dizer que proclamar e viver o Evangelho não depende de sermos gigantes espirituais, pois Deus quer
usar estes simples vasos de barro (nós) para sua obra.
2 - PERSEVERANDO NA ADVERSIDADE
Paulo diz, “De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não
desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos”, “Mas temos
esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de
nós”. Ou seja, devemos perseverar na adversidade porque Deus está agindo através de nós, é a força dele
em nós.
Ele passou por estas dificuldades e as aceitou porque sabia que significavam maiores oportunidades de
Jesus manifestar seu poder de ressurreição através dele. Se experimentarmos a presença de Cristo e de
seu poder em nossas vidas, nada poderá nos levar a uma derrota espiritual.
As circunstâncias, às vezes, são desanimadoras e parecem insuportáveis, mas Deus está conosco. Não
podemos mudar muitas circunstâncias de nossa vida, mas podemos mudar nossa atitude frente a elas. As
perdas podem ser inegociáveis, mas temos uma escolha ao refletirmos como lidaremos com essas perdas.

