CRISTÃO 100% - Mais do que um compromisso: um estilo de vida!
Fiquei pensando outro dia sobre o significado da frase “segue-me”, dita
várias vezes por Jesus Cristo. Sempre a interpretei como um convite ao
compromisso, afinal, seguir alguém nos dá a impressão de obediência, submissão
e disposição. Certamente, o “segue-me” tem a dimensão do compromisso. Mas
não apenas compromisso. Jesus esperava um pouco mais do que isso. Ele
chamou os discípulos para uma mudança total, para um envolvimento completo
e para uma nova vida. É por esse motivo que o “segue-me” não veio
acompanhado de dia, horário e local. Não seria mais um compromisso, mais uma
atividade ou mais um programa. Não era algo a fazer no final de semana, mas sim
todos os dias. Por isso, o “segue-me” passou a ter um novo significado para mim.
Não é apenas um compromisso: é um estilo de vida!
O cristianismo perdeu muito quando deixou de ser um estilo de vida e se
transformou em uma religião. Em vez de seguir a Jesus Cristo, as pessoas
começaram a seguir uma religião e em vez de nutrirem relacionamento,
acabaram se prendendo a regras, tradições e preceitos humanos, repetindo o que
os escribas e fariseus fizeram. Sobre eles Jesus declarou: “em vão me adoram,
ensinando doutrinas que são preceitos dos homens” (Mateus 15.9). Ted Kluck,
autor do livro Por que amamos a Igreja, disse que o grande problema da religião
– incluindo o cristianismo – é que, com o passar do tempo, acabamos seguindo os
homens. O “segue-me” fica descaracterizado, perde seu significado; se
transforma em um compromisso com a religião e não com Jesus.
É óbvio que não podemos extinguir a religião, ela é um fenômeno. O que
podemos e devemos fazer é tratá-la desta forma, e não fazer dela a essência de
nossa fé. Somos cristãos não por causa do cristianismo, mas sim por causa de
Jesus. Ele é a razão de nossa fé e a Ele seguimos. Nosso compromisso é viver
como Ele viveu, testemunhar da diferença que Ele faz em nossa vida e ter um
estilo de vida que demonstre na prática que nosso “viver é Cristo” (Filipenses
1.21a).
CRISTÃO 100% é, sobretudo, um apelo a vivermos a vida cristã em
plenitude, valorizando o compromisso com Jesus e a igreja através de um estilo
de vida! Jesus continua nos chamando amorosamente para segui-lO, e ao
fazermos isso estamos assumindo na prática que pertencemos a Ele. O “segueme” de Jesus continua sendo o início de tudo. Ao ouvir a voz de Jesus, podemos
ou não começar um relacionamento com Ele. Tudo depende de nossa resposta.
Que ela seja sempre positiva, e que, ao atendê-la, cada um de nós inicie a
experiência mais impactante da vida, que é se relacionar com Ele e ter um estilo
de vida que nos leva a sermos chamados de CRISTÃOS.
Você já segue a Jesus? Se a resposta for afirmativa, que você o siga
totalmente. Se a resposta for negativa, que tal começar hoje uma nova história,
agora com Jesus no coração?
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