Procurando o retorno
Leia Lucas 15.17-18
Certa vez, eu e a minha esposa voltávamos

para casa com as nossas duas filhas pequenas,
após

fazermos

algumas

compras

no

supermercado. Por não poder dirigir, auxilio a
minha esposa na estrada com o uso do GPS. Neste
dia, por um momento de distração, passamos de
um retorno que nos levaria de volta para casa.
Ao percebermos que havíamos passado do
local de retorno ficamos nervosos e apreensivos,
e a cada minuto nos afastávamos mais do
caminho para a nossa casa. Naquele momento,

mesmo

respeitando

todas

as

placas

de

sinalização, a que mais nos interessava encontrar
era a placa de “retorno”.
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Ao acharmos, logo respiramos aliviados e a
tensão foi perdendo forças e dando lugar à paz e
a uma sensação de alívio. Por fim, chegamos a
nossa casa.
Na vida, muitas vezes, sabemos o que
devemos fazer, onde está o nosso lugar. Mas, por
um momento, nos distraímos com tantas vozes,
tantas promessas humanas, tantas gratificações
para os nossos desejos, que passamos dos
limites, nos distanciando da presença de Jesus e
do seu evangelho.
O ponto de mudança do filho pródigo é
revelado na expressão “caindo em si”, e em suas
palavras: “levantar-me-ei e irei ter com o meu
Pai”. A postura de mudança tem como gatilho a
mudança de mente ou metanoia, que traz o
sentido de: “perceber depois”.
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Muitas vezes, percebemos rapidamente o
limite ultrapassado; outras vezes, o tempo vai
passando e não percebemos o quanto estamos
longe do Deus Pai. O cansaço vem, a sensação de
se estar perdido gera aflição, medo e angústia.
Então, percebemos que passamos dos limites e
começamos a procurar o caminho de volta.
O nosso Deus é maravilhoso e sempre faz
com que o ser humano perceba sua real
condição, por isso, ele coloca uma placa escrita:
“retorno”. Jesus Cristo é a placa de retorno de
Deus para a humanidade. Aqueles que já o
conheceram e entregaram suas vidas a Ele
precisam estar atentos para não se distraírem,
nem se distanciarem do evangelho de Jesus
Cristo.
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No entanto, se isso acontecer sempre vai
haver um “retorno” que podemos chamar de
Placa do Arrependimento.
Oração:
Senhor livra-nos de toda distração que
possa nos levar a um distanciamento da Tua
presença. E, se ultrapassarmos os limites da tua
vontade para nós, ajuda-nos a perceber e nos
mostre um retorno para o centro da Tua
vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Pensamento para o dia:
O arrependimento é o caminho de retorno
para o Deus Pai através de seu Filho Jesus.
Oremos
Para que nossa igreja se volte para Ele de
todo coração.
| Pr. José Ronaldo
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