CARTA AOS ARTISTAS DO BRASIL
“Fazei o que Ele vos disser!”.

A paz de Jesus, meus irmãos!
“E disse sua mãe aos serventes, fazei o que Ele vos disser Jo2,5”
Irmãos, estamos próximos ao Natal do Senhor, e próximos ao novo ano, e é tão natural
fazermos planos e projetos. Espiritualmente vivemos intensamente esse tempo do advento, na
esperança de sermos pessoas mais santas. Em nossa vida pessoal, com certeza planejamos muitas
coisas para 2017, já que pra tantos, esse ano de 2016 foi extremamente difícil.
Os nossos sonhos e anseios são perfeitos quando estão em consonância com os sonhos de
Deus. Por isso, nessas palavras que antecedem tanto o natal quanto ao fim do ano, quero aqui
apontar-lhes uma vez mais aquilo que Nossa Senhora disse nas bodas de Caná.
Foi por essa palavra que nasceu a moção "Aos Moldes de Maria" e é com esse versículo que
quero saudá-los nesse fim de ano.
Toda a felicidade de uma pessoa, em todas as áreas de sua vida está exatamente em querer
fazer aquilo que Jesus diz. Não há felicidade nem êxito se não se ouve a voz de Jesus. E não só isso,
além de ouvir, precisa-se principalmente obedecer o que Ele diz.
É um exercício de humildade, pois pra fazer o que Deus quer, é preciso abrir mão do que você
quer. Pois é normal achar que o que você sonha é bom e é o que deve acontecer. Nisso, você se
desgasta correndo atrás desse sonho com todas as suas forças. E no fim, só houveram cansaços e
fracassos, logo tenta achar forças para recomeçar com um novo sonho e um novo projeto. Tem que
ser humilde o suficiente para desconfiar dos seus projetos e planos e se abrir ao novo de Deus.
Maria, quando aponta pra Jesus, o faz com autoridade, pois ela soube viver isso perfeitamente,
obedeceu a Deus como ninguém, o "Faça-se em mim segundo a tua palavra" que Maria disse, foi real,
verdadeiro, não foi da boca pra fora. Ela se aniquilou, esvaziando-se de tudo que sonhava pra viver o
sonho de Deus.
Não há dúvida que sofreremos muito se escolhermos a vontade de Deus, até porque somos
apegados. Os apegos são tantos que escreveria muitas páginas só citando um por um deles. Mas o
maior deles, é o apego a nós mesmos. Talvez exista sim apegos as coisas e pessoas, mas o mais difícil
é o apego a nós mesmo, somos egoístas pois queremos o nosso bem, o nosso prazer, a nossa razão,
por isso que citei a "humildade", pois com esses apegos, mostramos que somos extremamente
vaidosos.
Quando ouvimos nossa Mãe dizendo, "fazei o que Ele vos disser", é também ouvi-La nos dizendo: tirem
os olhos de vocês, tirem os olhos dos prazeres desse mundo, tirem os olhos das honras e olhem para
a Graça de Deus!
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Estão prontos para deixar morrer aquilo que é seu? Estejam prontos para rasgarem os vossos
planos e abertos a oferecer a Deus uma nova página para que Ele escreva.
No ministério, na missão...
“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o
cortará; e podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estais puros pela palavra
que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar
fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós: não podeis tampouco dar
fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanecer em mim
e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.” Jo 15,1-5.
Se olharmos para o nosso ministério, automaticamente nos voltamos para essas palavras de
Jesus: "O ramo não pode dar fruto por si mesmo". Irmãos, por amor a esse Deus, ouçam! Ouçam!
Ouçam! Por si mesmo, sozinho, não haverá fruto. Você pode ter a experiência que for, sozinho, não
dará fruto.
Monte o som, ligue a mesa, a potência, os cabos... afine o violão, plugue ele na mesa e deixeo sozinho durante o grupo de oração. Não haverá som, não haverá música, porque um violão sem as
mãos do artista não serve para nada.
Quantas vezes rezamos e dissemos isso a Deus, "quero ser um instrumento" mas nós ditamos
as regras, o repertório e os planos... Mas o que importa é a continuação ... "quero ser um instrumento
em suas mãos, Senhor", porque sem Ti, nada posso fazer. Sem a graça de Deus, somos inúteis,
inúteis...
Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática, fazei o que o Senhor vos disser. Que
o grande plano seja esse, que o grande sonho seja esse, parar para ouvir o que Deus quer. Que tal
parar um pouco? Que tal escolher a melhor parte e sentar aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Não
te perturbes com os serviços diversos que tens, mas pare um pouco mais e se demore aos pés daquEle
que tudo sabe e tudo pode.
Feliz Natal e um Santo ano novo
Há um novo ano se aproximando, há um novo de Deus pra cada um de nós. Que haja
disposição para viver cada minuto desse novo tempo. Livres, como um barco a vela, dóceis como um
instrumento nas mãos do artista, e prontos como a flecha a ser lançada ao alvo.
Como aqueles Reis Magos não tiraram seus olhos da estrela guia, possamos ser focados a luz
da palavra de Jesus para nós.
Desejo um lindo natal para cada um de vocês, e um 2017 santo. Mesmo sem conhecer todos
vocês artistas da Renovação Carismática, eu os amo com todo meu coração... Não fossem os meus
pecados, com certeza teríamos avançado mais.
Rezem por mim e estarei rezando por vocês, meus amigos.
Em 2017, não, no próximo minuto, "fazei o que Ele vos disser".
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Deus os abençoe!

Juninho Cassimiro
Coordenador Nacional do Ministério de Música e Artes
Renovação Carismática Católica do Brasil - RCCBRASIL
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