É TEMPO DE SAIRMOS DO ISOLAMENTO!

“E outra vez [Jesus] entrou na
sinagoga, e estava ali um homem que
tinha uma das mãos mirrada... E disse
[Jesus] ao homem que tinha a mão
mirrada: Levanta-te e vem para o
meio.” (Marcos 3:1, 3)

Certo sábado o Senhor Jesus entrou
na sinagoga e se deparou com um
homem deficiente físico. Uma das
mãos

dele

estava

atrofiada.

Prontamente Jesus o curou. Mas antes de operar o milagre, Jesus deu ordens ao deficiente. Ele disse:
“Levanta-te e vem para o meio”. Por que Jesus se negou a simplesmente curar o homem no local e na
posição onde o aleijado se encontrava? A resposta é bem simples: Jesus queria realizar muito mais que
a restauração física. Ele queria realizar a restauração espiritual e social na vida desse homem.
Antes do encontro com Jesus o homem estaria assentado. Muito provavelmente se encontrava isolado
em algum canto da sinagoga, escondido das demais pessoas. Estava, talvez, envergonhado por causa
da deficiência física dele.
Apesar de fazermos parte de contexto social completamente diferente, a vida de muitos jovens se
assemelha a desse homem. Em quase todas as comunidades evangélicas há jovens “assentados” em
algum canto da igreja. Permanecem isolados dos outros jovens. Vivem envergonhados por causa de
alguma penúria ou abatidos por complexos, baixa estima ou estigmatizados por alguma conduta ruim
no passado. Se esse é o seu caso, saiba: Jesus quer mudar essa condição.
Voltemos ao texto bíblico. Alheio a todos esses “bloqueios”, suportados pelo homem diariamente,
Jesus lhe dá duas ordens. A primeira: “Levanta-te”. O desejo de Deus é o de estarmos sempre
dispostos a caminhar, a seguir em frente, a prosseguir (cf. Ezequiel 2:1; 1Coríntios 10:12; 2Coríntios
1:24). Jesus espera apenas atitudes da nossa parte para começar a agir. Os jovens costumam ser
rotulados como símbolos de energia e disposição. Mas essa energia e disposição precisam ser
convertidas em atitudes.
A segunda ordem de Jesus: “Vem para o meio”. Nós fomos projetados por Deus para convivermos
nesse mundo em coletividade, ao invés de existirmos como ilhas, isolados dos demais. No Reino de
Deus inexiste o “eu”; existe o “nós”. Jesus nos chama ao centro das relações interpessoais.
Jovem, no meio da massa (igreja) Jesus localiza o indivíduo e conhece as necessidades dele. Jesus
contempla você neste momento. Ele sabe a razão dos teus complexos, traumas, crises etc. E está
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disposto a realizar milagres! Por isso, está na hora de você vir para o meio. É tempo de sair do
isolamento... Pense nisso!
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