
com a ação divina que transforma todas as 
coisas, inclusive as ruins, indesejadas e 
dolorosas; em coisas que nos ajudam, 
fortalecem, edi�cam e abençoam.

O fato é que entre as características de 
nosso Deus amoroso, com altíssimo interesse 
em nós, é que Ele é também o SETRME - 
Supremo Expert da Tecnologia de Reciclagem 
de Más Experiências. Ele transforma o que 
consideramos lixo em algo de valor. Essa é 
uma marca de Deus desde a primeira 
interação com a raça humana: Ele do barro 
nos criou; e continuou: de pecadores nos fez 
Seus �lhos. Agora nos resta dar crédito que 
Ele já tem, de transformar as suas más 
experiências em bênçãos. Não deixe de 
buscá-LO na crise!

 

Suponho que alcançamos neste tempo o 
mais profundo da crise brasileira. As notícias de 
desemprego ainda não pararam de chegar, ao 
contrário, nestas últimas semanas vimos a 
intensi�cação da crise na forma de novos 
desempregados. Além desta crise coletiva, há 
aqueles que passam por crise pessoal com 
enfermidade, hospitalização, sofrimento; 
frustrações, decepções e tristezas.

Embora haja casos em que associar o 
sofrimento a alguma culpa pessoal seja 
evidente, seja por causa de quebras de 
princípios, seja por desobediência explícita, 
vejo pessoas que sofrem sem que não se 
evidencie nenhuma culpa ou responsabilidade 
pessoal direta. Isso pode levantar a pergunta: 
‘Por que comigo?’ Talvez nunca se venha a 
saber o porquê, mas nem por isso está 
impedido de lucrar com a experiência.

O apóstolo Paulo disse: ‘Sabemos que 
todas as coisas cooperam para o bem daqueles 
que amam a Deus, daqueles que são chamados 
segundo o seu propósito.’ Rm 8.28 O que isso 
tem a ver com a nossa crise? Isso tem a ver com 
a crise daqueles que amam a Deus, daqueles 
que O obedecem, daqueles que atendem a 
Deus e Seus propósitos. Esses, podem contar 
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Quem precisa de um expert em reciclagem?


