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SER BÊNÇÃO NO EXISTIR - I
Naturalmente antes de ser, necessário é nascer. Não nascemos como somos e nem
com a cabeça e mentalidade que temos hoje, mas nos tornamos, através de um longo
processo, o que e quem somos hoje. Esse processo envolveu, desde o naipe da constelação
cromossômica da qual fomos constituídos quando da concepção; as características dos pais, lar
e meios onde foi se formando a personalidade; e as opções de vida que se fez até o presente
momento. Da mesma forma o perfume de uma flor não nasceu perfume, mas tornou-se
perfume ao longo de um laborioso processo da natureza. Desde a semente que germinou; do
tipo de solo no qual cresceu; dos cuidados e nutrientes que recebeu, ou não, e das condições
climáticas; da qualidade e quantidade de luz e água, bem como da intermitência que as
mesmas foram fornecidas. Ao degustar um bom vinho, ou ao inalar a fragrância de um bom
perfume, geralmente não se imagina o longo e talvez até penoso processo necessário pelo
qual teve de passar, até tornar-se produto acabado e apto para consumo.
Ninguém nasce biologicamente com o perfume de Deus implantado em si. O salmista
reconheceu esse fato ao afirmar: “Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu
minha mãe.” Salmo 51:5. Centenas de anos mais tarde, reconhecendo essa mesma verdade,
escreve Paulo, o apostolo: “Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda; não há
quem busque a Deus. Todos se extraviaram; juntamente se fizeram inúteis. Não há quem
faça o bem, não há nem um só.” Romanos 3:10-12. Eis aí o porquê o ser humano, de forma
natural não reflete e nem poderia refletir Deus, pois a índole adâmica é d’Ele alienada.
Segue-se de forma tão natural quanto a água que sempre desliza até se acomodar em
um nível inferior: para ser perfume de Deus é necessário nascer da Vida de Deus que gera esse
perfume. Isso se denota da fala de Jesus: “Em verdade, em verdade te digo que se alguém
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus....se alguém não nascer da [água e do
Espírito, não entra no reino de Deus.”João 3:3,5b. Essa assertiva de Cristo não nega o fato de
haver pessoas dotadas de índoles menos egoístas e mais voltadas para o bem dos
semelhantes. Elas existem. No entanto, salta aos olhos que, quanto mais benevolente ou
complacente é a pessoa sem o “nascer de Cristo” , mais ela transforma os resultados do seu
“jeito de ser” em reivindicações de ‘créditos’ no céu a seu favor. Só que no céu não se entra
pelo ‘fazer’, e sim pelo nascer de Deus em Cristo pelo Espírito.
Conclui-se, portanto só poderá ser perfume de Deus no mundo, quem de Deus nascer
em Cristo Jesus: “Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o
receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus; os
quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de
Deus.” João 1:11-13._edsonbvaleriano_24062018.

