QUE ESTOU FAZENDO, SE SOU CRISTÃO???
“Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem
dizer: Somos servos inúteis; apenas cumprimos o nosso dever (Lucas 17:10)”.
A Bíblia registra que a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados
de “cristãos”, foi em Antioquia (Atos 11:26) onde estes irmãos se tornaram
grandes em número de congregados, grandes em testemunhar os milagres de
Jesus e grandes em cumprir com o chamado missionário. Temos vivido dias em
que cada vez mais visualizamos a necessidade de sermos uma Igreja dinâmica,
operante e missionária que é relevante para a comunidade onde ela está
presente.
Inicialmente o nome de Cristão não foi um nome que lhes tenha sido dado por
honra, glória ou designação de uma elevada posição. Antes, foi um nome dado
por escárnio, zombaria e identificação com o Cristo que Se deixou crucificar em
Jerusalém. Na realidade queria dizer pequenos cristos, ou aquele que é
semelhante a Cristo.
Ser cristão vai muito além de freqüentar cultos, ter o nome no rol de membros,
ser um líder ministerial da igreja ou cumprir com ritos e obrigações religiosas.
Tem haver com o caráter forjado através da palavra de Deus, com princípios
fundamentados não apenas na vontade pessoal, mas principalmente na
vontade do Pai que é revelada e orientada pelo Espírito Santo.
Este Cristão servo olha sempre com as lentes do amor, é paciente com os mais
fracos, é submisso a Deus e à Sua vontade, a sua vida de oração e leitura da
Bíblia independe das circunstâncias, pois elas são o alimento necessário para a
sobrevivência espiritual.
O desejo de obedecer aos preceitos divinos sobrepõe o cansaço, as limitações
físicas, intelectuais, econômicas e nos leva a agir em nome do amor que
recebemos através de Jesus Cristo, buscando o desenvolvimento de
relacionamentos saudáveis que nos ofereçam a oportunidade de testificar a
bondade de Deus na nossa vida para outras pessoas, sejam elas irmãos em
Cristo ou pessoas que ainda não experimentaram o amor de Deus.
Que esta pergunta nos leve à reflexão diária sobre o que fizemos hoje que me
autoriza a usar o nome de Cristão.
Como diz a letra do hino: Que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o
seu perdão....
(Irmão Emerson França)

