
JESUS CRISTO CONFERE UMA NOVA IDENTIDADE E ABRE
NOVAS POSSIBILIDADES

"Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, 
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de 
vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, 
glorificai a Deus no vosso corpo" (1 Coríntios 6:19-20).

"O que controla o coração dá forma ao comportamento. O que 
governa o coração influencia cada parte da vida da pessoa" (Paul 
David Tripp).

        Nem o que fazemos nem o que sofremos nos definem no nível 
mais profundo. Nenhum ser humano pode nos fazer ou desfazer 
quando estamos em Cristo. Em vez de sermos definidos pelo modo 
como os seres humanos se relacionam conosco, nós somos definidos 
pelo modo como Deus se relaciona conosco.
        Quando uma injustiça nos define, assumimos identidades 
distorcidas, congeladas no tempo e fechadas ao crescimento. Uma 
injustiça sofrida nos faz ver o que ficou para trás, mesmo quando 
olhamos diretamente à frente. Por metástase, a memória invade o 
território do futuro, drena possibilidades e transforma-se numa 
extensão de penoso passado.
        Trabalho há muito tempo com o aconselhamento bíblico, percebo
que quanto maior a injustiça sofrida, tanto mais ela se entranha na 
identidade do indivíduo que a sofreu. É como se a injustiça fosse o 
acontecimento mais definidor de sua vida. Muito cuidado!
       Devemos nos lembrar: (a) Deus nos ama; (b) Deus se relaciona 
conosco e (c) Nosso corpo e alma tornam-se espaços santificados. 
Muitas vezes somos construções castigadas pelo vento e pelas águas,
um templo em ruínas, mas mesmo assim um espaço sagrado.
       Somos mais do que aquilo que sofremos, e é por isso que 
podemos fazer alguma coisa com a memória do sofrimento. A 
memória da injustiça sofrida não nos ensina a combater a injustiça de
modo justo e terapêutico. Quando uma memória da injustiça é 
integrada de modo inadequado à nossa história de vida, somos 
afastados do centro definidor de nossa identidade bíblica. 
       Podemos confinar uma injustiça sofrida num ponto sequencial 
temporal, impedindo assim que ela se espalhe à frente e alcance o 
presente e o futuro e acabe inundando toda a vida.
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