
CRISTÃO 100% 
 
 Existe compromisso pela metade? Ou fidelidade? Ou então amor? Tenho quase 
certeza que você responderá com um vigoroso “NÃO.” Compromisso, fidelidade, amor 
e outros elementos não podem ser fracionados. Eles exigem uma postura de 
integridade, ou a pessoa é, ou então não é. Da mesma forma é o cristianismo. Ou uma 
pessoa é cristã ou não é. Não existe “meio cristão”, como também não existe “meio 
honesto” ou “meio fiel.”  
 100% indica algo completo, total ou inteiro. Deus nos chamou para sermos 

totalmente cristãos e não parcialmente. Até porque não há como sermos parcialmente 

cristãos. A Bíblia diz que nós fomos “transportados” de uma realidade espiritual para 

outra (Colossenses 1:13). Estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz de Cristo. 

Não há como estar nas trevas e luz ao mesmo tempo. Em outro texto vemos isso mais 

claramente: “Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo 

de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa 

luz” (1 Pedro 2:9). A ênfase é a mesma: saímos de uma realidade e fomos para outra.  

 Há muitas pessoas que ainda não entenderam que a vida cristã é literalmente 

“mudança.” Pensam que ser de Jesus é apenas realizar algumas atividades religiosas, fazer 

parte do rol de membros de uma igreja ou até, em alguns casos, fazer boas ações. Isso 

definitivamente não é ser cristão. Aliás, é possível ser um bom religioso e até ser membro de 

uma igreja sem no entanto ser cristão.  

 Ser cristão é sinônimo de ser de Jesus. É ter saído do reino das trevas e agora participar 

do reino da luz de Cristo. É pertencer a Jesus de modo total, sem reservas e na medida do 

100%. Robert Emmitt escreveu que “cristianismo é vida e não programa. É relacionamento e 

não atividade. É seguir a Cristo e não apenas conhecê-lo academicamente” (Livreto: A Dream 

for all). Enquanto programas, atividades e academicismo forem sinônimos de cristianismo a 

igreja continuará longe de atingir o seu potencial e não cumprirá sua missão nesse mundo.  

 Nosso desafio diário é sermos Cristãos 100%. Ou, sermos simplesmente cristãos, no 

sentido bíblico e profundo da palavra. Jesus deseja isso e por esse motivo nos desafia a segui-

lO. Nós é que precisamos decidir se também desejamos segui-lO e assumir com compromisso 

e total fidelidade nossa posição como cristãos. 

 Que tal você ser um cristão 100%? Isso é possível e será com certeza a melhor 

experiência de sua vida. Entregue-se totalmente a Jesus e assuma que a sua medida é 100% e 

nada menos do que isso! 
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