
  

 

“Eu já fui crucificado com Cristo: Eu próprio não vivo mais, e 
sim é Cristo Quem vive em mim. E a vida genuína que tenho 

agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no 
Filho de Deus, o qual me amou e a Si mesmo se entregou por 

mim”. Gálatas 2.20 Viva 

  
Quando uma mulher começa a ser mãe? Depois que o filho 

nasce ou ainda na gestação? Ainda na gestação percebe-se que 
fisicamente a mulher já não é a mesma e psicologicamente uma série 

de adaptações começam a se desenvolver em função do “filho” que 
se desenvolve. 

  
A criança que está sendo gerada absorve vida da mãe e ambas 

já não são mais as mesmas! A mãe consegue ouvir a vibração de um 
ser que se desenvolve e que deseja se tornar visível ao mundo. Uma 

vez visível, o crescimento não pára, porém a mãe nunca não deixa de 
ser necessária. Uma nova forma de sustentação agora é exigida. 

Enfim, a mãe não vive mais para si mesma, mas o “filho vive nela”. 
  

Minha querida mãe brincava comigo dizendo: “Depois que meu 

filho nasceu, minha barriga nunca mais encheu”. Percebe o sentido? 
A satisfação pessoal já não tem tanta importância. Isso é ser “mãe”. 

  
Não sei se você tem a experiência de ser mãe ou pai, mas 

tenho absoluta certeza de que é filho e de alguma forma você 
entende quando tudo começou! Na nossa vida com Deus não é 

diferente, o fato marcante na vida do cristão começa ainda na 
gestão! Interiormente uma semente foi plantada no seu coração e se 

desenvolve. Interiormente você já não pode ser mais o mesmo, e 
exteriormente a transformação precisa ser visível. É como se o Pai 

dissesse: "Mostra-Me em ti". 
  

Assim como aquela mãe que fisicamente apresenta mudanças, 
o cristão precisa permitir o desenvolvimento dAquele que deseja se 

manifestar ao mundo. Ele não nos oprime e nem mesmo suprime 

nossas características e condições pessoais, mas as transforma de tal 
modo que podemos experimentar uma vida genuína – isso é vida 

abundante, isso é vida com Deus! 
  

Não sei qual a decisão que você assumiu em relação ao Senhor 
Jesus, mas se essa Semente está no seu coração, ela precisa crescer. 

Experimentar uma Nova Vida significa abrir mão da atual e mundana. 
Quer novidade de vida? 
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Será que você ainda não está agarrado ao antigo e velho homem 

impedindo a “gestação” de um novo ser? Essa transformação interior 

é o caminhar constante com o Senhor. Vamos crescer em Cristo? Há 
algo novo lhe aguardando e começa agora e seguramente ecorá pela 

eternidade. 
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“Meu Senhor e meu Deus o dia em que o Senhor nasceu no meu 
coração certamente foi quando verdadeiramente a vida começou a 

fazer sentido. Não sou nada e nem ninguém longe de Ti. receba a 
minha adoração meu Senhor. É pela fé em Jesus Cristo que oro. 

Amém”. 
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