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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quinta-feira para 

você e todos os seus familiares. Não tenho dúvida que estamos na geração do 
“jeitinho” e o Brasil tem se notabilizado nesse proceder vil. Não há mais 
absolutos, tudo pode ser relativizado e “adequado” para que as vontades 
sejam satisfeitas.  

  
O falar deixou o “Sim, sim; Não, não;” (Mateus 5:37), e, “de 

procedência maligna” surgiu o “pode ser”, “quem sabe”, o “talvez”, tudo 
dependendo da ocasião e dos interesses envolvidos.  

  
Indiscutivelmente esse novo proceder não se coaduna com os 

valores do Reino.  O cristianismo tem um exército de seguidores nominais, 
que não podem mais ser distinguidos dos “gentios”, fazendo crer que o “sal da 
terra” perdeu o sabor, de nada mais servindo senão para ser jogado fora e 
pisado pelos homens (Mateus 5:13).  

  
O verdadeiro evangelho é de absolutos, não há espaço para os 

relativismos da atualidade. O próprio Jesus declarou que “ninguém tira 
remendo de roupa nova e o costura em roupa velha; se o fizer, estragará 
a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E 
ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, o vinho 
novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. 
Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas.” 
(Lucas 5:36-38).  
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Encontrei um texto de Zeneide Ribeiro de Santana, intitulado 
REMENDOS, que diz muito sobre essa “nova vida” que, como cristãos, 
deveríamos refletir. Sigamos ao escrito:  

  

REMENDOS   

Zeneide Ribeiro de Santana   
  
Hoje não se fala mais em remendar roupas – coisa do passado, 

quando era comum ver donas de casa preocupadas em cerzir meias e refazer 
costuras nas roupas da família.   

  
Não sei se isso ficou fora de moda por absoluta falta de tempo ou 

porque tudo agora é meio descartável. Talvez pelos dois motivos.   
  
Agora “customizar” é mais chique. Outro dia minha filha 

apareceu com uma blusa com a manga semidestruída por um grande rasgo, 
pedindo que a consertasse. Não queria que cortasse a manga, para não tirar o 
charme da peça. Realmente era um belo tecido, de seda clara, com 
borboletinhas coloridas, muito fofa. Foi um super desafio, que enfrentei 
bravamente. Coloquei um pedaço de meia de seda por baixo e fui costurando 
com os menores pontos que consegui, por entre a malha toda desfiada do 
pano. Por ser estampada, até que deu para “enganar” bem. Quem olha de 
longe não percebe bem os remendos. Mas ela e eu sabemos que eles estão lá! 
E agora, vocês também!   

  
Sobre o assunto, Jesus observa que “não se deve remendar pano 

velho com pano novo”, referindo-se à novidade de vida daquele que aceita 
seus ensinamentos. Na verdade, Ele não remenda, mas restaura 
completamente, pois seu tecido é novo, sem emendas nem costuras. “Assim 
que se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; 
eis que tudo se fez novo” (II Cor. 5:17)   

  
O grande escritor mineiro, Guimarães Rosa, escreveu que “viver 

é questão de rasgar-se e remendar-se”. De fato, várias circunstâncias nos 
levam ao desgaste, não apenas físico, mas emocional, principalmente. E, 
sozinhos, não conseguiremos recuperar o tecido fragilizado da nossa vida 
conturbada.  

  
Precisamos da ajuda do Restaurador, aquele que levanta os 

abatidos, dá descanso aos fatigados e alivia a carga dos sobrecarregados.   
  
Conclusão:  
  
Que Ele nos ajude a nos refazer, a nos reinventar, a atualizar a 

vida e os pensamentos, a usar a criatividade para ações diferenciadas que 
proporcionem alegria e paz de espírito a nós mesmos e aos que nós amamos. 
 


