Embaixadores do amor
Pr. Harry Tenório
2 Coríntios 5:14-21 “Pois o amor de Cristo nos constrange...”
Sinônimos: Tolher movimentos, obrigar pela força, coagir, compelir, envergonhar-se.
Introdução
Paulo analisava o mistério da reconciliação quando emplacou esta marcante frase de
efeito. Ele diz que olhar para Cristo na cruz causa paralisia, nos tolhe movimentos. Diz
que somos compelidos pela força do exemplo a uma aproximação urgente do pai. Diz que
causa vergonha reconhecer que . Por fim, Paulo nos ensina no meu pecado é a “causa
morte” de Cristo.
Sob o impacto de um amor profundamente comovente e constrangedor, Paulo recomenda
três ações.
1 – Tenho que me tornar uma nova criatura
Jesus explicou este mistério ao intelectual Nicodemos definindo-o como nascer de novo.
Fazer-se criança no seu dito é começar tudo novamente agora sem o mata-borrão da vida
que registrava todos os nossos erros. Nascer de novo é recomeçar sem as antigas
alianças, sem vícios, sem domínios carnais e sem a desculpa de que “já faz tempo que
sou assim, vou morrer assim”.
Ele diz que as coisas velhas passaram. Certa vez um senhor que se converteu na igreja,
me fez uma confissão: “Pastor eu tenho um grande problema e necessito de
orientação para resolvê-lo. Faz trinta anos que mantenho uma relação
extraconjugal. Agora que sou crente, como isto fica diante de Cristo?” Tomei este
texto de assalto e disse para ele: Veja o seu amor, veja o que ele fez na cruz pelo seu
pecado. Tudo isto para reaproximar você de Deus. Seus pecados o levaram para muito
longe de Deus. Agora essa sua forma errada de agir morreu com ele na cruz, se de fato
você o ama. Deve procurar esta mulher, pedir perdão pelo que fez e dizer que por
constrangimento você abandona a velha prática do pecado. Avise-a que continuar
pecando é inocular o efeito benéfico do amor de Cristo. Avise-a claramente da sua
decisão. Fez assim. Reconstruiu sua família, seu nome, reaprendeu a vida honrada de
bom marido e bom pai de família. Conquistou a salvação.
2 – Tudo se fez novo
O apóstolo anuncia, “eis que surgiram motivações novas, e tudo se fez novo, as
coisas antigas passaram”. Engana-se quem pensa ou justifica que não tem forças para
se tornar um evangélico, um cristão autêntico, que não consegue abandonar o pecado.
Quando o novo bate a porta somos energizados, motivados, nos enchemos de ânimo
novo para fazer coisas que não conseguíamos fazer mais.
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۩ Certa vez uma moça que comprava uma bíblia em uma livraria, sentenciou: “A cada 6
meses eu compro uma bíblia nova. Ele produz uma motivação nova, uma atração por
conhecê-la, por usufruir do presente que me dei. Quando tenho uma bíblia nova, uma
nova convertida nasce em mim.
۩ Você já experimentou trocar de carro, de celular, de algum objeto que para você é
precioso? Você renova a vontade de lavar o carro, toma gosto por melhorá-lo. Você baixa
novas músicas para campanhinha, fica olhando para ele como se nunca houvesse visto
um celular. Certa vez uma prima me confidenciou: “Necessito urgentemente arranjar uma
festa para ir”. Indagada por qual motivo, respondeu: “preciso usar um vestido novo que
comprei.”
Se estas pequenas mudanças deram nova motivação a estas pessoas, imagine o que não
ocorre quando o impacto do amor constrangedor do Cristo na cruz transforma nossa
vida?
Foi Deus quem planejou assim (18)
O homem havia sido seqüestrado pelo diabo e estava aprisionado. O pior lado do
seqüestro produzido pelo pecado é que na maioria dos casos o pecador nem tem
consciência que foi seqüestrado. Lembram do pródigo? Só notou o seqüestro quando
amargava a solidão da pocilga.
Deus planejou oferecer o maior preço que alguém já ofereceu pelo resgate de uma vida.
Ele ofereceu a vida do seu filho. O mais incrível e o que nos constrange é que por amor
ao pai ele aceitou oferecer sua vida em pagamento do resgate. Deus fez assim para que
ninguém viesse após ele oferecendo um preço maior por você para reconduzi-lo ao
caminho do pecado. Ele pagou um preço impagável. Isto nos constrange.
3- Agora somos embaixadores deste novo Reino
Quem nunca sonhou ser embaixador do Brasil na Europa? E nos Estados Unidos? Deus
nos fez embaixadores do reino do seu amor. Ele nos designou para fazermos um apelo
em seu nome, avisando a todo homem que: “ele não leva mais em conta os pecados
que cometemos. Na morte de Cristo nós já fomos reconciliados com ele”.
Ele nos ensina como devemos começar: “Aconselhando todos a reconciliar-se com o
pai, avisando que ele enviou seu filho que sem pecados assumiu as conseqüências
de todos os nossos pecados, para que pelo seu gesto de amor nos tornássemos
filhos de Deus”.
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