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 Semana passada nós demos início 
às nossas reflexões sobre o que é 

ser “simplesmente crente”, num mundo em que 
adjetivos como radical, épico, revolucionário, 
transformador, impactante, máximo, extremo, 
incrível, emergente, inovador ... se tornaram 
comuns. Diante de tantos superlativos, parece 
que “só” ir à igreja, cultivar uma vida de oração 
e ler a Bíblia não serve mais para muitos cren-
tes e, infelizmente, como consequência, temos 
muitos cristãos frustrados e ansiosos para se-
rem “hiper espirituais”. Mas Deus não nos cha-
mou para sermos todos “pontos fora da curva”, 
pelo contrário, a vida acontece dentro da curva 
da normalidade do cotidiano ou, como diz a 
música, acontece “na rua, na chuva, na fazenda 
ou numa casinha de sapê”. Hoje vamos refletir 
que, ser um crente comum é bem diferente de 
ser um crente medíocre.

 Comum não é sinônimo de passivo. 
É verdade que todos os crentes devem viver 
aquilo que creem, praticar o que pregam. Mas 
o ativismo mal direcionado ou caótico nos tor-
na desleixados. Algumas pessoas, erroneamen-
te, ao defender a doutrina de “somente pela gra-
ça” dão a impressão de que não existe nada que 
necessitamos fazer como cristãos e acabam su-
cumbindo à preguiça, caindo numa monoto-
nia espiritual. De fato, o poder do ativismo, de 
nossas campanhas, movimentos e estratégias 
não perdoa pecados nem ressuscita os mortos, 
porém, toda a razão do evangelho é ressuscitar 
mortos, justificar o ímpio, nos transformar e 
libertar, para que glorifiquemos e tenhamos 
prazer em Deus e para que amemos e sirva-
mos ao próximo! O Espírito Santo não apenas 
nos deu o novo nascimento. Ele passou a habi-
tar em nós. A sua habitação nos torna santos e 
capacitados a toda boa obra. Diante de Deus 
somos sempre receptores de dons, porém, em 

relação aos nossos irmãos, somos doadores. 
Nosso próximo recebe dons que Deus deseja 
dar-lhe por nosso intermédio. 

 No outro extremo da balança, os 
crentes ativistas vivem desassossegados sem-
pre em busca de “algo maior”, a próxima meta, 
o último “movimento” e tentam impor aos ou-
tros crentes “comuns” uma agenda que eles 
mesmo são incapazes de cumprir. Tornam-se 
chatos e fiscalizadores da vida alheia. A solu-
ção para isso é um correto entendimento da lei 
de Deus. Ela não é um roteiro para “fiscais da 
espiritualidade” antes, um guia para amar mais 
a Deus de forma correta e de servir ao próxi-
mo. A pergunta 115 do Catecismo de Heildel-
berg nos ensina muito sobre isso:

Pergunta: Se nessa vida ninguém consegue 
obedecer perfeitamente aos dez mandamen-
tos, por que Deus manda que sejam pregados 
com tanto rigor?

Resposta: “primeiro, para que ao longo de 
nossas vidas possamos cada vez mais estar cons-
cientes da nossa natureza pecaminosa, e assim 
busquemos com mais fervor o perdão dos peca-
dos e a justiça de Cristo. Segundo, para que, ao 
orarmos a Deus pela graça do Espírito Santo, 
jamais deixemos de batalhar para sermos cada 
vez mais renovados à imagem de Deus até que, 
após esta vida, alcancemos o alvo da perfeição”

Pense Nisso!
 
Perguntas para Reflexão
• O que é excelência para os crentes?
• Leia Lucas 10.38-42. Qual das personagens 

seria mais elogiada aos nossos olhos? Qual foi 
a “escolhida” por Jesus?

• Quais são as duas consequências do correto 
entendimento da Lei de Deus?

RETIRO ESPIRITUAL

Nosso retiro está se aproximando, e se você ain-
da não fez sua inscrição corra para aproveitar o 
desconto. Entre no site da igreja e se inscreva.


