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Pastoral

Ano Novo
“Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o
que te convém fazer” (Atos 9:6)
A definição de ano novo é o momento em que um novo ano civil
começa e quando um novo calendário anual é iniciado. A virada de
ano não significa que tudo vai mudar como num passe de mágica.
As coisas continuam como estão.
As mesmas pessoas, lugares, frustrações e realizações, provações e
vitórias, tentações e etc.
Há pessoas que mistificam a virada de ano. Fazem promessas
que provavelmente não terão condições de cumprir. São propósitos
do tipo: vou emagrecer, cuidar
melhor da minha saúde mental e
física, parar de fumar e beber, parar de mentir, de roubar, perdoar
alguém que guardo ressentimento há muitos anos, enfim vou ser
uma pessoa melhor. Há outros que
firmam propósitos materiais, humanamente inatingíveis e por meio
da barganha recorrem a alguma
divindade para realiza-los. O fato
é, a virada do ano evoca muitas
expectativas e esperanças de dias
mais felizes e melhores.
No capítulo nono do livro de
Atos dos Apóstolos, Saulo não
estava em uma virada de ano,
mas passou por um momento decisivo em sua vida. Tudo mudaria, a partir daquele evento.

Saulo “respirava ameaças”
(Atos 9:1), ou seja, o oxigênio
da vida de Saulo era perseguir e
eliminar os seguidores do Caminho, os cristãos.
Mas saindo pela estrada de Damasco algo imprevisível aconteceu: “subitamente uma luz do
céu brilhou ao seu redor,
Saulo, Saulo, por que me
persegues?” (Atos 9:3-4). A
partir daí a vida de Saulo mudou
radicalmente. Paulo teve sua vida
transformada não por uma mudança de calendário, mas uma
mudança radical de vida
provocada pelo Senhor da glória,
Cristo Jesus.
Como cristãos não mistificamos o ano novo. Não atribuímos
aos anos que se iniciam como “o
ano da vitória”, o “ano da conquista”, o “ano da bênção”, e
triunfalismos semelhantes. Não há
nada místico e sobrenatural no ano
novo. No entanto, o novo ano
marca a renovação dos propósitos, a ponderação salutar e
edificante da vida cristã. Que Deus
nos ajude neste ano que já se iniciou a cumprirmos a Sua vontade
que é boa, agradável e perfeita.
Rev. Jefferson Batista Neres
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