
 

Letras Vivas, Cartas Vivas  
Pedro Eugênio Paixão   

Pode parecer improvável que as cartas já tenham sido a forma de contato mais 
conveniente entre duas pessoas à distância. Atualmente, com a internet podemos en-
viar texto e imagens instantaneamente.   

A pessoa que escreve uma carta, assim como alguém que envia uma mensagem 
instantânea de celular, imprime em suas palavras muito de quem ela própria é. Esses 
detalhes revelam um pouco sobre nós e nos levam a refletir sobre a sinceridade das 
nossas palavras e atitudes como Cristãos em tempo real e online.   

            O Apóstolo Paulo esclarece que por não estarmos em busca de lucro, de vanta-
gem ou de reconhecimento algum, podemos e devemos ser sinceros e genuínos. Não 
precisamos ser pessoas que querem se encaixar nos meios onde estamos, mas precisa-
mos da sinceridade que revela verdade e coerência entre o que vivemos e pregamos.   

Essa coerência é fruto da Nova Aliança que vivemos em Cristo. Por causa desse 
acordo que fazemos com Jesus somos desafiados a nos despir das nossas próprias von-
tades e nos enchermos da presença de Deus, de modo a não sermos protagonistas dos 
nossos propósitos carnais e finitos. A história que contamos com nosso modo de ser é 
a do Autor da vida, que tem as palavras de vida eterna. Dele vem a mensagem da Cruz, 
que nos dá esperança e eternidade e é o Espírito quem nos ajuda a caminhar pelo ca-
minho certo, fazendo escolhas certas.   

A Palavra de Deus diz que existem dois caminhos: um é largo e espaçoso, 
mas conduz à perdição. O outro é estreito e apertado, mas conduz à vida eterna. Por di-
versas vezes passaremos por lutas e dificuldades na caminhada, enquanto levamos a 
mensagem do Evangelho em tudo o que somos. É muito fácil perder o foco e andar na 
direção contrária, mas precisamos nos encher com o Espírito, que nos ajuda a olhar para 
o alto e nos guia segundo a vontade de Deus. Assim, mantemos os olhos no alvo.  

A nossa mensagem é de vida eterna para aqueles que estão perdidos e desam-
parados em meio às tempestades da vida, da mesma maneira como foi para nós mes-
mos. Fomos escritos como cartas abertas para mostrar ao mundo quem é Jesus.  

A mensagem da cruz nos proporciona um tempo de revisão de vida. Ela não é 
uma mensagem a ser vivida apenas quando nos convém. Precisamos de verdade ser a 
mensagem. Mesmo as nossas mais simples ações devem revelar traços da personali-
dade do Autor, devem mostrar a transformação pela qual passamos por causa do sacri-
fício de Cristo na cruz.   

Que possamos revelar a mensagem que Cristo escreveu em nossas vidas em 
cada detalhe do que somos.  

ADORE, MINISTRE, INTERCEDA. 
 


