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“Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso: A
vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo” (Efésios 1:1-2). Paulo foi alguém
escolhido por Deus, chamado para ser transformado. Ao abordar os santos nesta carta, ele inicia com uma longa
benção, anunciando tudo o que tinha em seu coração sobre a grandeza e bondade de Jesus (veja os versículos 3
a 14).
Embora Paulo fosse um homem instruído, ele não estava tentando impressionar ninguém com o seu
conhecimento, tal como alguns teólogos fazem. Estava declarando o clamor do seu coração, a sua paixão por
Deus e pelo que tinha feito. Ele também glorificava ao Pai!
Em Atos 9, a história do milagre que Deus fez na vida de Paulo nos dá uma ideia do porquê exaltava a Cristo com
tanta paixão, pureza e fervor. Isso não era mera teologia para ele, nem uma doutrina sem vida a ser debatida, mas
era realidade – algo que Jesus realizou na sua vida. Assim como Paulo estava convencido de que fazia a obra de
Deus enquanto dedicava a sua vida para a antiga crença – exalando as ameaças do seu coração venenoso contra
os discípulos de Cristo – agora, era alguém completamente transformado, comprometido e cativado pelo amor de
Jesus, o seu redentor.
Paulo era um homem cheio de orgulho quando Jesus apareceu e mudou a sua vida. A luz dos céus o cegara
enquanto ainda exalava ameaças contra os seguidores de Cristo e foi derrubado ao chão – cego. Ele saiu desse
encontro com um testemunho poderoso do irresistível amor e graça de Jesus Cristo.
Paulo diz: “graça e paz da parte de Deus”. A sua vida virou de cabeça para baixo ao começar algo novo? Você já
experimentou a graça e a paz de Deus em sua vida? Quão maravilhoso é saber que isto é um dom gratuito do seu
Pai e é seu através de Jesus Cristo.
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