IMPACTO. LINGUAGEM DA IGREJA DO SÉCULO XXI

De tempos em tempos a sociedade escolhe uma linguagem para comunicar seus
valores e idéias. Segundo os pesquisadores a linguagem de nosso tempo é o impacto, seja ele
verbal, visual ou mesmo emocional. Agências de publicidade investem em campanhas de
impacto e algumas chegam a incomodar pela agressividade nas imagens ou vocabulário. O
comportando de algumas pessoas, tentando afirmar alguma idéia ou manifestar algum
posicionamento também é impactante. Ficamos chocados diante de algumas situações mas
por trás disso está uma linguagem de nosso tempo que precisamos aprender a lidar e ao
mesmo tempo usa-la como estratégia para anunciar Jesus Cristo e servir às pessoas.
Jesus Cristo utilizou um método de grande impacto para entregar a mensagem de
salvação à humanidade. Seu perfil manso e amoroso não escondeu sua estratégia arrojada e
seu plano bem elaborado, acompanhado de ações fortes que o fizeram conhecido
rapidamente e levaram multidões a segui-lo, vendo nele algo novo, entendendo ter ele uma
mensagem de esperança e possibilidade de solução dos problemas.
A mensagem de Jesus, suas atitudes e suas estratégias foram impactantes. Os
religiosos da época ficaram incomodados e a própria autoridade romana chegou a temê-lo.
Quando Jesus nos mandou fazer discípulos compartilhou conosco um legado que exige esse
mesmo impacto e disposição de fazer a diferença. Talvez com o passar dos anos tenhamos
perdido um pouco disso. Nos tornamos lentos, passivos, começamos a ser retaguarda em vez
de vanguarda. Enquanto a mensagem de Jesus incomodava por sua autoridade a nossa por
vezes sequer é percebida diante de tantos outros discursos muito mais convincentes e fortes.
Precisamos resgatar essa coragem, estratégia, força e dinamismo. Não podemos ver
nossa mensagem verdadeira e inspirada ser espremida por mentiras que são contadas de
modo convincente e dinâmico. Causar impacto nas pessoas deve ser nossa palavra de ordem.
Há um evento Bíblico que mostra claramente o impacto da mensagem de Jesus.
Depois de um caloroso debate com os Fariseus temos o seguinte relato: “quando Jesus acabou
de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as
ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei” (Mateus 7:38, 39). A
palavra autoridade é a tradução da palavra grega “exousia” que significa “força, capacidade ou
competência.” Harold Burgess, falando sobre esse texto, sugeriu que Jesus Cristo inaugurou
um novo momento na história do povo de Israel exatamente por causa dessa força de seu
discurso e de sua vida. Jesus maravilhou as multidões, ele superou os mestres da lei e causou
um impacto positivo em seus ouvintes.
Como igreja de Cristo nesse tempo temos o mesmo desafio: maravilhar as multidões.
Isso não significa que iremos baratear a mensagem do evangelho ou abrir mão de nossos
valores cristãos mas sim criar um discurso de autoridade e ter uma postura de impacto,
assumindo nosso papel como sal e luz nesse mundo corrompido e carente de Jesus Cristo.
Qual é nosso impacto como igreja em nossa vizinhança? É hora de cada um de nós
pensar nisso e com idéias inovadoras e corajosas influenciarmos nossa sociedade com a
mensagem transformadora do evangelho. Oportunidades não nos faltam! Aproveitemos bem
essa linguagem de nossa sociedade e impactemos todos que nos cercam sendo uma igreja viva
e atuante nesse tempo.
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