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PATRIOTISMO E A FÉ CRISTÃ – I
Patriota é aquele que se orgulha de sua pátria, a ama e procura servi-la, promovê-la e
defendê-la ao preço do seu sangue, até. Quem nasceu no Reino de Deus, por eleição da
presciência Divina, e que ainda permanece nessa dimensão humana, pertence a duas pátrias, a
terrena e a celeste. Como cidadão celeste o cristão deve, por razão de coerência, ter orgulho
santo dessa Pátria, por ser patrício de Cristo e membro do Seu corpo na Terra, que é a Igreja,
o Corpo Místico de Cristo.
Para Paulo, o apóstolo, a cidadania celeste foi motivo de ostentação: “Porque não me
envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele
que crê; primeiro do judeu, e também do grego.” Romanos 1:16. Francis A. Schaeffer,
renomado apologista cristão, falecido já há alguns anos na Suíça, em seu livro He’s There and
He is Not Silent (Ele Está Lá e Não Está em Silêncio – tradução livre), falando sobre a
superioridade da fé cristã, afirma: “Somente um preenche a necessidade filosófica da
existência, do ser, e este é o Deus Judaico-Cristão – não simplesmente um conceito abstrato,
mas antes pelo contrário, que este Deus é realmente presente. Ele realmente existe. Não
existe outra resposta, e os cristãos ortodoxos devem ficar envergonhados por terem se
colocado na defensiva por tanto tempo. Não é hora de ser defensivo. Não existe outra
resposta.”(Tradução
Livre).Tyndale
House
Publishers,
Weaton,
Illinois,USA,2nd
Print,1972,p.13. A postura de um cidadão celeste não pode ser diferente desta. A opção pelo
Cristo não é meramente uma opção de ‘uma’ vida. É ÚNICA vida em si!
Contudo, como soi acontecer, toda pátria também possui maus cidadãos. Para o maus
cidadão a pátria é ele, e em prol dos seus interesses não exita em subverter a lei e a ordem.
Como fazem os subversivos políticos também o fazem os subversivos espirituais. A este
respeito Pedro, o apóstolo, sentencia: “E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais
será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras
fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não
dormita.” 2ª Pedro 2:2-3. Essa prática de arremedo de cristianismo já alastra como praga, com
fachadas de ‘evangélicos’! Mas o verdadeiro cidadão celeste saberá honrar sua cidadania
celestial – com a vida, se preciso for! edsonbvaleriano_06092015.

