O SER DIFERENTE QUE FAZ DIFERENÇA.
Mateus 5:13-16
Vivemos em mundo degenerado e sabemos disso. Corrupçào política abundante. A
paz internacional, um ideal esplêndido, continua longe quando ouvimos os
noticiários. O crime organizado, a violência doméstica e as “gangs” que guerreiam
para dominar o tráfico tem enchido as prisões. Os conflitos nas cortes tem
aumentando a cada dia, e isso tem colocado rancor nos corações.
Satanás, o nosso inimigo, tem um plano, e isso está claro. Ele sabe que os seus dias
estão contados, sabendo que ele tem um agendamento com o Supremo e que ele já
perdeu, ele segura o mundo no seu colo e dá as direções, implementando a sua
estratégia . dia após dia.
Se a nossa mensagem cristã é uma imagem refletida da mensagem do mundo, todos
os habitantes estão perguntando neste momento, “o que há de novo?”Eu tenho
ouvido isso desde que nasci.” Mas se o estilo de vida do cristão e a sua motivação e
respostas for diferentes, o mundo vai notar e pensar: Como pode eles viverem no
mesmo mundo que eu vivo, mas eles tem condições de viver um estilo de
vida diferente? Por que o amor deles é altruísta e profundo, enquanto o
nosso é raso e interesseiro? Como eles podem perdoar e não mais lançar em
rosto? Por que estas pessoas tem mais compaixão, gentileza, integridade e
paciência do que todas as outras que eu conheço?
Deu para voce pegar a mensagem? O ser diferente faz a diferença.
Pense nisso: As pessoas sentem-se mais “vivas” quando estão ao seu redor? Voce
cria nelas uma sede para saber de Deus? Alguem já perguntou por que voce não é
egoísta, interesseiro ou caluniador? Os filhos do vizinho querem estar na sua casa
pela maneira que voce trata os seus filhos?
O que as pessoas vêem quando elas nos olham? Será que percebem as nossas boas
obras? Será que notam a nossa cortesia? Elas detectam o nosso sorriso? Eles
percebem que nós paramos para agradecer a eles? Será que eles notam que nos
desculpamos quando erramos? Será que notam a manifestaçào visível da vida cristã
em nós? Quando elas virem tudo isso, Jesus diz, elas “glorificaram ao nosso Pai que
está nos céus”( Mateus 5:16)
Não é um prazer quando alguém diz para nós – Por que voce é desse jeito? E isso
traz uma alegria no coraçào quando temos a oportunidade de responder assim:

“Estou feliz por voce ter perguntando, deixe-me dizer o que Deus faz na minha
vida…”.
Quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente atrai o
mundo. É quando o mundo quer ouvir a mensagem da Igreja, em vez de odiá-la – D.
Martyn Lloyd-Jones.
Forte abraço,
Pr. Aloísio

