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Assim, no meio
oportunidades.

da

caminhada,

perdemos:

tempo,

alegria

e

Então, quero abrir o tempo de reflexão fazendo uma pergunta: Você já
se sentiu assim: perdendo tempo, alegria ou oportunidades?
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SENTIR
Você quer melhorar, progredir, prosperar, certo? Saiba que, para
conseguir isso, provavelmente precisará fazer algo diferente do usual.
É difícil alguém passar de nível, avançar rumo à realização de um sonho,
agindo da forma como sempre agiu. Apesar de todos nós sabermos
disso, muitos têm tanto medo do novo que o afastam completamente.
Esse comportamento é, em alguma medida, até natural, por causa do
instinto de autopreservação que nos condiciona a todos. Ainda assim,
romper com velhos hábitos, mesmo sendo tão assustador para alguns, é
absolutamente necessário.
Em síntese, o perigo é que, enquanto você estiver fechado ao novo,
estará preso ao velho, inclusive ao que não costuma funcionar tão bem
para você.

APRENDER
Essa tensão é retratada no texto de Lucas. Jesus estava sendo
interrogado pelos fariseus sobre a prática do jejum, e de maneira muito
sábia ele utilizou dois exemplos de fácil entendimento e que tinham a ver
com os costumes da época. Os judeus conheciam bem a prática de
remendar vestes velhas e reutilizar odres antigos.
O tempo passa e as coisas envelhecem, é um processo natural. A
tendência é nos acomodarmos e nos apegarmos ao antigo. E quando as
coisas envelhecem, até desejamos experimentar uma renovação. Mas a
verdade é que temos dificuldade com mudanças, e querer o novo sem
renovar o antigo é algo incompatível – o vinho novo não cabe no odre
velho.

REFLETIR
Por que o novo não acontece nas nossas vidas?
Em que áreas da sua vida você deseja renovação?
Será que estamos presos ao passado nas nossas práticas e hábitos?
A nostalgia é saudável? Até que ponto?
Você tem dificuldades com mudanças?
Alguma vez parou para refletir se por acaso estava desperdiçando o que
Deus estava dando através do novo?
Será que por dentro somos velhos ou novos? Como isso se manifesta
exteriormente?

APLICAR
Precisamos entender que se o Evangelho não agir, nada vai acontecer.
Podemos até dar o melhor de nós para que alguma coisa mude, mas a
verdade é que nada vai adiantar.
Se você tem algo na sua vida que é velho, que não tem deixado você
experimentar o novo, entregue isso hoje no altar de Deus. Entregue todos
os odres velhos da sua vida diante do Senhor para serem quebrados. Ele
fará vasos novos e derramará um vinho novo sobre a sua vida.

