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CRISTÃO OMISSO III - PARA COM O MUNDO
O compromisso inalienável do cristão é, em primeira plana, para com Deus em Cristo,
seu Salvador e senhor; para com sua Igreja, o Corpo místico de Cristo, que é o instrumento de
sua Presença tangível no tempo e no espaço (ou seja, O Eterno é presente no mundo e
Universo no, e através do redimido em Cristo). Consequentemente tem o cristão o inalienável
compromisso de refletir o Eterno frente às trevas espirituais, sociais e éticas no mundo que o
cerca. Na verdade é um paradoxo. Não sendo do mundo em essência, está no mundo para ser
nele o veículo da influência benéfica do criador sobre os que jazem d’Ele alienados.
O Próprio Senhor Jesus o disse: “Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.”
João 9:5. Mas alhures, em outra parte, já prevendo o momento de sua partida física desta
realidade existencial, deixou claro quem seriam os continuadores de Sua Presença aqui: “Vós
sois o sal da terra...Vós sois a luz do mundo...” Mateus 5:13ª e 14:ª.
Ora, quando o cristão (i.e.,aquele que se auto denomina em o ser) nega na vida prática
o reconhecimento do senhorio e direito de Deus, através de Jesus Cristo, sobre sua vida;
quando nega-se em ser instrumento comprometidamente participativo e atuante da Agência
de Deus que é Sua Igreja (i.e.,o corpo local de salvos); quando se nega na vida prática em se
envolver pessoalmente vestindo a camisa e levantar Sua bandeira, etc...Então...em verdade,
em verdade, está negando sua razão de ser no mundo e concomitantemente contribuindo
para com o emperramento da missão do povo de Deus, e tornando-se omisso multiforme.
Assim questiona Jesus no contexto dos textos acima citados, no concerne à validade
de um ‘sal’ e de uma ‘luz’ que não cumpre sua razão de ser: “...mas se o sal se tornar insípido,
com que se há de restaurar-lhe o sabor! Para nada mais presta, senão para ser lançado fora,
e ser pisado pelos homens...Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte; nem
os que ascendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim
ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos
homens...(idem,ibidem).
Você é um seguidor de Cristo? A quantas andam o sal e luz que você é? Funcionam ou
não mais fazem diferença???

