Lucas 5. 36-39
36 Propôs-lhes também uma parábola: Ninguém tira um
pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho;
do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o
pedaço do novo não condirá com o velho.
37 E ninguém deita vinho novo em odres velhos; do
contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e
os odres se perderão;
38 mas vinho novo deve ser deitado em odres novos.
39 E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo; porque
diz: O velho é bom.
Essa palavra Jesus lançou aos fariseus e seus escribas, que
naquela época se julgavam os detentores das verdades espirituais
e por isso impunham sobre as pessoas cargas tão pesadas, que
nem eles mesmos podiam carregar.
Então, nosso Mestre trás a tona um assunto vital à vida da igreja,
para que ela seja sadia e frutífera e seus frutos sejam agradáveis a
Deus.

Vinho Novo precisa de Odres Novos
Odres, são bolsas de couro aonde o vinho recém fabricado era
armazenado. Então, com o tempo, devido à fermentação do vinho,
essas bolsas se dilatavam ao máximo, porém, suportavam e alí o
vinho envelhecia e permanecia guardado. Porém, se fossem utilizar
essas bolsas já envelhecidas e dilatadas para guardar um novo
vinho, que ainda fermentaria, elas são suportavam, estouravam e
estragava-se o vinho e os odres velhos seriam descartados,
jogados fora.
Jesus usa essa figura para falar sobre o coração das pessoas que
ouvem o evangelho e o recebem e o guardam.
1. Jesus Cristo e o evangelho são o Vinho Novo
Ele disse: “Ouvistes assim:..., eu porém vos digo: ....”

2. Odres novos podem tornar-se velhos e não se renovarem de
novo
Pessoas que um dia receberam o evangelho no coração com
grande alegria e simplicidade, podem fechar o coração para
continuarem recebendo o Vinho Novo, porque se contentaram com
o pouco que receberam, sendo que há sempre mais, muito mais.
3. A preocupação não é com o Vinho que se derrama, mas com
os odres que se rompem e se perdem
O Evangelho, a Palavra de Deus, continuará sendo a mesma
sempre e nunca voltará para Deus sem dá o seu fruto, porém,
pessoas se perdem e se desviam do caminho para o céu, mesmo
dentro das igrejas. Mesmo recebendo o vinho novo toda semana,
porém não conseguem guardá-lo, por que são odres rompidos.
4. Odres de couro são irrecuperáveis, mas pessoas podem ser
renovadas
O grande desafio é este: Como um odre velho e rompido pode
tornar-se um odre novo? Como alguém que não consegue mais
alegrar-se com o mover de Deus nos dias de hoje pode abrir os
olhos espirituais novamente?
Jesus falou que a resistência ao vinho novo se dá por causa do
sabor do vinho velho na alma. É por isso que muitas pessoas
mudam de igreja, porque acham que encontrarão entretenimento
melhor.
O jugo de Jesus
Mateus 11.25-30
25 Naquele tempo falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó
Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas
aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.
26 Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
27 Todas as coisas me foram entregues por meu Pai; e
ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai; e

ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele
a quem o Filho o quiser revelar.
28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei.
29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou
manso e humilde de coração; e achareis descanso para as
vossas almas.
30 Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve.
Conclusão:
O problema nunca estará no evangelho, mas no coração de quem o
recebe. Decida ser um odre novo sempre, pois, as misericórdias de
Deus se renovam a cada manhã sobre nossas vidas!

