O PREÇO JÁ FOI PAGO
Em uma das últimas viagens ao Brasil, de férias, gostei de uma promoção que
tinha em um super-mercado. As pessoas estavam fazendo compras e quando
iam pagar, se uma campainha tocasse, aquela pessoa não tinha que se
preocupar, pois como sorteada, o preço da sua compra já havia sido pago. Que
notícia boa!!!
No atual momento da economia, esta notícia até que cairia bem em qualquer um
de nossos lares. Os preços estão exorbitantes, e todos os dias estão
aumentando o custo de vida, e a pergunta é: Até aonde vamos com isso, ou até
quando vamos aguentar? De repente dá uma vontade de ser um “sortudo” ou
uma “sortuda”e ter as contas pagas não é mesmo?
Mas se isso ecoa no seu coração, quero lhe dizer que o preço que voce tinha
que pagar já esta pago. Isso mesmo, quitado, liquidado, voce não deve mais
nada. Talvez voce esta pensando consigo mesmo que não devia nada, ou que
a conta é muito grande que ninguem ia fazer tamanha bondade, engano seu.
No super-mercado da nossa existência, estamos com um carrinho cheio de
sonhos e de perspectivas. Nos corredores da vida, colocamos tambem dentro do
carrinho, todo tipo de junk-food tais como: relacionamentos quebrados, angústia,
decepções, injustiças sofridas, tristeza, dor, etc. Mas a verdade é que vamos em
direção ao caixa e quando chega a nossa vez, não temos dinheiro e nem crédito
suficientes para saldar a nossa dívida. Então chega alguem, coloca o braço em
nosso ombro e nos diz: Não se preocupe, eu pagarei a conta para voce. Esse
alguem é Jesus. O preço que estava sendo cobrado a mim e a voce, Ele já
pagou na cruz para que a comida necessária a nossa existência, esteja sempre
em estoque.
E isso aconteceu quando Ele disse: Está consumado. Isso tambem pode ser:
Esta pago, não se preocupe.
Cabe a nós aceitar a conta paga ou não. O que vamos fazer?
Que Ele mesmo nos conduza de vitória em vitória.

Forte abraço,
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