
FELIZ VINHO NOVO!

" Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho; porque o remendo
tira parte do vestido, e fica maior a rotura. Nem se põevinho novo em odres velhos;
do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas
põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam" (Mateus 9: 16-17).

Muitas vezes chegamos ao final de mais um ano com um profundo sentimento de
frustração. E aí nos perguntamos: onde erramos?

A pergunta é complexa, pois envolve muitas variantes e particularidades. De um
modo  geral,  percebo  que  é  muito  comum nos  rendemos  ao  clima  de  fim  de  ano  e
projetarmos mudanças radicais.

O problema não está essencialmente em projetar mudanças radicais, mas em ter
atitudes radicais que conduzam às tão sonhadas mudanças.

A parábola contada por Jesus é muito simples e ao mesmo tempo, tem um sentido
muito mais amplo do que aparenta. Roupas não eram artigos tão fáceis de se produzir
naquela época, devido a limitação de recursos naturais como o linho a seda. A lã era mais
comum por causa da criação de ovelhas.

Os odres eram sacolas, um tipo de cantil, feitos de pele de cabra (couro) e usados para
armazenar líquidos como água e vinho. Os odres mantinham a temperatura do líquido
agradável,  principalmente para um clima desértico e para aquele povo acostumado a
caminhar por grandes distancias no calor médio de quarenta graus.

A explicação e aplicação da parábola são objetivas. Jesus trazia um ensinamento
novo que confrontava a velha estrutura do judaísmo, mergulhado em tradições e rituais.
Estruturas velhas são como roupas velhas e odres velhos que não podem receber  e
armazenar o novo. Será que não estamos diante da antiga tentação, desejar o melhor de
Deus e continuar com uma mentalidade velha e aprisionada em padrões e costumes
caducos.

É melhor começar o ano tendo como meta mudanças discretas mas significativas.
Um ano não começa bem porque estamos usando roupas da cor branca,  por termos
comido  ervilhas  ou  pulado  ondas  em  Copacabana.  É  necessária  uma  mudança  de
mentalidade e o abandono de velhas estruturas.

Um feliz Vinho Novo!
Pastor Júnior Sipaúba


