LOGOS

E Difícil Ser Diferente
Jim Long
e você é um cristão, você irá
entender o signi ficado do que
estou dizendo, " I-lá ocas iões quan do você deseja q ue ninguém soubeHe que você é um cri stão," Isto
é. quando você é a minoria. É em baraçoso estar fora de compasso
com a maioria .
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A conteceu no meu tí ltimo ano do
segundo grau , quando um professor
de arte nOl ou que cu l in ha uma

Bíblia comigo e me co locou na defe nsiva. Na frente de [(leia classe
ele aponlou na direção da Bíblia e
disse: " Eu pensei que DeLIs estav<l

morto."
Eu tinha q ue Pt:II$:lf depressa.
Mesmo assim, tudo o que veio a
minha mente pa.-af iz.a da foi um co-

mentári o sarcástico: "Nilo , Ele e stá
vi vo e passando benl, morando na

Argentina. " Não prec isame nte o
que pe ssoas da igreja chamariam de
" testemu nho" ,

Eu penso que fi z. me lhor no me u
primeiro ano de faculdade numa
universidade do Estado. Mas não
mui to melhor. Meu professor de
socio log ia e ra um dec lar.ldocri slão
e e le sabia que c u p;lrtilha va dos
seus pontos de vista . Numa classe,
durante uma sessão de perg ufllas e
respostas, a di sc ussão "esquentou,"
embora não me lembre qua l tenha
sido o tópico da discussão. De falO,
cu não poderia honestamente d izer
que eSlava dando ao lumulto minha
inteira atenção. O pro fessor lrouxeme de vo lla ii rea lidade com a alla e
ostensiva questão: "Jim, como um
cri stão nasc ido de novo. qua l a sua
perspectiva neste assun to?"
Não me lembro o que respondi .
Penso que gagueje i algo razoa velmente coeren te, embora não e steja
certo. l embro· mc de uma sensação
quente acima do colarinh o. Estou
seguro q ue minha face bri lh ava,
como a de a lgué m fug indo da des20

carga de UI11 reator nuclear.
Como d iz.ia, há ocasiões e m que
você deseja que ninguém soubesse
que vocêé ulll cristão. Ass im, éco m
algulIl desconfon o que relembro as
pala vras de Jesus: "Vós sois ii lu z
do mu ndo. Não se pode escondor
urna cidade edi fi cada sobre um
monle" (Mateus 5: 14) .
Com o tempo, fiqu ei mais agres·
sivo, Era imj>o'1ante para mim par·
tilhar me us pontos de vi sta como
um cristão. Talvez você j ft oll viu a
mesma analogia qu e me fo i passada : "Se você ti vesse descoberto a
cura do câ ncer, você não guardaria
iSl0 cm segredo, não é mes mo?" E
o pregadorcolllinuaria: " Bcm, você
c ncontrou a cura para o pecado ... "
ctc.
Não, cu não deseja va "acender
uma lâmpad a e co locCi-la deba ixo
de um vaso ." A luz., obvinmcnle,
deve ser colocada ra ra, em algum
tipo de pedestal, pam que '·dê. luz
panl todos na casa " (M ateus 5: 5 1).
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Eu sabia também - instinti vamente, eu imag ino - que ser "a luz
do mundo" significava mui to mais
que iluminar as pessoas com pala·
vras c ri stãs . A c idade edificada so·
bre o monte é vista porq ue e la é
diferente das co isas ao redor. Di fe·
rente, no mesmo sentido e m que a
luz. se contrasta com as trevas. A s
duas não são a mesma coisa . Elas
são de fal o, o postas.
Ser cri stão, então é mai s do que
mante r idé ias di fe rentes, expressas
e m palavras que têm tom relig ioso.
Ser cristão significa ser d iferente.
Eu sou, na min ha essênc ia, diferente.
"Resplandeça li vossa lu z. d ia nte
dos ho mens," Jes us in sistiu " para
que eles veja m as vossas boas obras
e g lori fi quem a vosso Pai que está
110S cé us" (M ateus 5: 16).
Mas de onde vêm as boas obras?

I

I

* * * **
Robin era muito atrat iva. Ela ti·
nha uma agradável personalidade.
EI" c ra urna pessoa alegre. com
quem cra rrtc il con vive r. Todos qucriam namorar co m e la.
Nós doi s traba lhávamos d Ur.:I 'lIe
as tardes em nossa igreja (bem
como mi nh:l namorada), e nós três
nos tornamos bons amigos, Neste
te mpo Robin não tinh a ne nh um
na morado e eu me le mbro da tarde
em(Iue e la nos contou a mzão. Ela
estava desil ud ida; embora eu penso
que e la usou a pa lavra " desgosto·
sa."
Nem se mpre e la havia namorado
com rapazes crüaãos, mas e la dec i ~
di u que quc ria mudar iSlo. Aí fo i
quando e la se tomou d e se ncoraj,, ~
da. Os moços c ristãos, e la q ue ixou·
se, não eram diferentes dos "pa·
gãos, " Ela c hegou mesmo a sair
com um jovc m pastor de oUl.ra igre·
ja (Robin tin ha 19 anos); e e le não
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afastava suas mãos dela, mesmo
quando ela protcstava.
Os rapazes cristãos pode m dizer
Que eles são di fcremes. Eles podem
reivindicar idéias cri ~1iI s. mas Robin estava frus trada porque e ra di -

fícil ver a diferença.
Hmmmm.
Eusou aluzdo mundo. M assccu

tiro proveito de você, cu escondo a
luz. Se eu minto. ou trapaceio ou
roubo, eu dcsUgo a l âmpada. Se cu
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não posso controlar meu tempera-

mento, cu crio um blecaUle.
Jesus usou um a outra anaJogia.

"Vós soiso sal da terra. Mas se o
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sal for insípido, com que há de se
salga r? para nada mais prcs ta sc-

nao para se lançar fo ra, c ser pisado
pelos homens" (Mateus 5: 13).
Naquele lempoosaJ nãocrJ usado apenas como tempero, mas tam bém como um preservamc. Ele
mantinha o alimento sem CSlIagarse. O sal, então, era c ruci almente

importante. Mas se ele r.x::rdia aquilo quco distingui a - sua di rerença
- ele também JX!rdja scu valor.
Eentão eu me pergunto: e cu digo
ser cristão. mas perco aqui lo que me
distingue - se cu não sou difcrcllle
- não perco então aJgo do mell
valor?
Eu sou o saJ da terra.
Eu sou a luz do mundo.
As pessoas devem ver mi nha
boas obras.

Hmmnun.
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to, você snbe que Jesus repcLidamente rruslava <IS pessoas dizendo
que religião ni'io vaUa mu ito. Oh. ela
era boa. Mas a religião nunca rari;1
vocêalcançarocél\. A reUgião nunca ligaria você ii Dcus. El a pode
aponlar para v~ a dircção cert a.
Ela pode pa recer rechar a di stância.
Mas quando você finalmente estende sua mão ,,<Ira tocar a mão de
Deus, a di stancia entre você e Deus
pemlallCCeria imensa, niIo impona
quão religioso você se tome.
"Eu vos digo," Jesus disse, "se a
vossa jusOça não exceder a dos escribas e rariseus. de modo nenhum
enlrareis no reino dos céus" (Ma teus 5:20).
Aquelas pessoas consideraviUll
os Fariseus e os mesl res da lei como
supe r-csucl as rc Li g ioSt1S. Eles erilm
para a reUgi ãooquc Michael Jordan
é para o basquete. Se alguém devesse entrar no Céu, os rariseus, certamenle, deveriam ser os primei rus.
Mas Jesus disse. " mas vocês têm
que ser mui to melhor que eles."
Pa lavras encoraj adoras?
Realmelllc não.
Recapitu lemos.
Vós sois o sal da terra.
Vós sois a luz do mundo.
Brilhe esta luz! Demonstre vossas boas obras!
Mas vocês têm que ser muito
mais j ustos que as pessoas religio-

Se você já leu o Novo Testamen-
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. Você é O sal da tcrra, mas o >rópno Jesus é o tempero e o p~ser

vante dcnlrO de você.
Você é a luz do mundo ' Ina• li' Je5U:') !>mvê a voltagem. A 1uzjá está
bn Ihando; você não tcm que co .
á'á
nect. -Ia ou Itg., -Ia. Apenas l1 i1'o a esconda debaiXO de um vaso.

sas.
Então, de onde estas boas obras
vêm?
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CO~ls idere i~to: Jesus disse: " Não
penSCIS que vi m abolir a lei o
, as; miO
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vim 0
a 'II r mas cuos
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pnr Mateus:
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Jesus cumpriu a lei c Os Prof '
110 senlJ'do de que EI
• e satisrez set<ls'
,
EI r '
lias
ex pectatwíls. . c 101. perfeilO. Ele
t ambé l~l cumpnu a lei c Os pro retas
no scl1tldo dc que Elc cra o objclo de
SU;\S promessas. Eles ,IPOnt ', '
.
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para EI c. EI C f01 o próprio CUm rimenta delas.
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Agor.! considere isto:
Você supõe <Iue Jesus n.vl '
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C ll ll1p~ ra "<:1e os pro lctasem VOCê?
Podena ser quc o Prol>Ósi to ele S
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Ill o rt e por V\.,M; 101 tarn tx:1ll
par.!
·
que EIc pu dessc viver em v~?
Podc haver algumas vezes q "
....< d '
.
U.Uldo Vvv.; cscJtI que IlIng'u6n soubesse quc você é um cri stão. Como
quando você é a minoria. Mas n:lo
SOIllOS
.
_ nós nonnaJmenLc "• m'1110na? E não devemos nós SC r a" .
, 'r 1 ,.
• ml nona VIS ve, nossas boas id <' ,
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mo
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1im Long é edilOr da re\l;;;;;Cpus '-ire (Christian ity Today ln ~ll 
pyriglrl l992. Usadocompe~n/' _o).
I,f.fao.
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