O passado: lugar de gratidão
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Deus nos conhece e quer nos modelar a partir do que nós somos. Então encare sua história
pessoal sem medo, em obediência à proposta do Papa João Paulo II, dê uma resposta efetiva.
Em sua carta apostólica, "Novo Milênio Ineunte", o Papa nos recorda que é preciso: lembrar
com gratidão o passado, viver com paixão o presente e abrir-nos com confiança e esperança
ao futuro.
A nossa atitude com relação ao passado precisa ser de gratidão e louvor. Quantas vezes não
rezamos com essa música que diz: “Não quero mais estar preso ao que já passou. Pois meu
passado não é mais do que Aquele que me escolheu, para sentir e experimentar seu infinito
Amor, que transformou a minha vida e me fez crer que nada é maior que Deus”. Não podemos
mais estar presos ao que já passou, mas livres pela gratidão e louvor.
Façamos esse compromisso de deixar no coração do Pai e na cruz de Jesus o que já passou.
Portanto, com relação ao passado, nada de lástimas, queixumes, murmurações, críticas,
acusações, tais como: “Se não fosse fulano eu não teria feito”, buscando culpados ou
culpando-se por situações que já fazem parte da história, já passaram. Ao invés disso, gratidão
e louvor. Não fiquemos com complexo de culpa, inferioridade e incapacidade.
Olhemos com franqueza para nossos erros e quedas, e reconheçamos todo o aprendizado e
crescimento que tivemos passando por eles. Cultivemos essa atitude no coração: gratidão e
louvor. Deus conhece todas as coisas e nos diz: “Todo aquele que está em Cristo, é uma nova
criatura. Passou o que era velho; eis que tudo se fez novo!” (2Cor 5, 17).
O Senhor tem o poder de fazer novas todas as coisas. Com relação ao nosso passado, sofrido,
cheio de marcas, traumas, feridas, o caminho é Jesus. Ele quer e pode nos curar. Pelo seu
Espírito, Ele pode nos renovar, restaurar, transformar. Não é suficiente nascer no Espírito, é de
fundamental importância, andar, viver e crescer no Espírito.

Trecho do livro “O Caminho da Graça” de autoria de Eduardo Issa. Uma obra da Editora
RCCBRASIL.
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