
O CASULO DE DEUS

“E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as cousas antigas já passaram; eis que se 
fizeram novas” - II Coríntios 5:17

Uma das cenas mais impressionantes da natureza é processo de metamorfose de uma borboleta, 
onde  não  conseguimos  nem  entender  completamente  como  isto  se  dá,  de  uma  lagarta  sair  uma 
borboleta.

A lagarta e a borboleta são tão diferentes e opostos, que por enquanto que uma rasteja outra voa, 
enquanto uma transmite sentimos de nojo a outra de beleza, enquanto uma se alimenta de folhas outra 
do néctar das flores, literalmente diferentes na essência e na natureza.

Agora pensarmos que toda esta transformação, a qual chamamos de metamorfose, ocorre longe 
dos nossos olhos, dentro de um casulo é algo intrigante. O casulo é o lugar da transformação, antes de 
entrar nele a criatura é simplesmente uma lagarta e após sair dele é uma linda borboleta. Que poder há 
no casulo, ao ponto de transformar uma criatura em outra completamente oposta!?

Mas como temos aprendido que toda verdade é paralela, que muitas das coisas que se vêem são 
imagens das celestes (Hebreus 8:5), apreendamos nesta hora com a metamorfose da borboleta, segredos 
espirituais para nossa vida.

Segunda Coríntios 5:17 nos diz que “aquele que está em Cristo é nova criatura” isto nos reportar 
a imagem de uma lagarta,  que estando dentro do casulo se torna uma nova criatura.  O restante do 
versículo diz “as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo” lembrando completamente que a 
vida e natureza de uma lagarta é passada, tornando-se uma nova vida e natureza de uma borboleta. Este 
versículo nos faz meditar profundamente que toda aquele que se encontrar com Cristo, que representa o 
casulo de Deus, precisa ter sua vida, natureza e essência completamente mudadas.

Enquanto que a lagarta se locomove rastejando a borboleta se locomove voando. Isto nos faz 
refletir que aquele que está em Cristo não deve mais andar pela sua vida motivado pelas coisas aqui da 
terra, mas lá do céu, como diz a Bíblia em Colossenses 3:2 “Pensai nas cousas lá do alto, não nas que  
são aqui da terra”.

Enquanto que a lagarta se alimenta de folhas a borboleta do néctar das flores. Isto nos faz pensar 
que aquele que está em Cristo não se alimenta mais da pratica do pecado, mas anda em santidade, como 
diz as Escrituras em 1 João 3:6 “Todo aquele que permanece nele (o casulo de Deus, Cristo) não vive  
pecando; todo aquele que vive pecando não no viu, nem o conheceu (nunca entrou no casulo)”.

Enquanto que lagarta transmite uma sentimento de nojo aquele que a vê, a borboleta transmite 
um sentimento de beleza e encantamento aos olhos daquele que a contempla. Isto nos faz lembrar que os 
olhos de Deus estão por toda terra (Provérbios 15:3) procurando a quem possa embelezar seus olhos 
com aquilo que é mais belo para Ele, a santidade.

A pergunta que temos que nos fazer neste momento é se Deus tem visto em nós uma velha 
criatura (lagarta, pecador) ou uma nova criatura (borboleta, santo), a qual tem estado em Seu casulo, 
Jesus Cristo.

Se ainda não somos santos (borboletas,  novas criaturas)  aos Seus olhos é porque ainda não 
aceitamos e/ou entramos em Cristo. Só apenas em Cristo (casulo de Deus) passarem pela metamorfose 
do novo nascimento, sem o qual ninguém entrará no Reino de Deus (João 3:15).

Decida hoje aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que a partir desta 
decisão, sua vida seja completamente mudada, a ponto de se parecer com Ele.
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