ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO IV: COLHEITA
MEU RELACIONAMENTO COM DEUS V – UMA RELAÇÃO DE AUTENTICIDADE
SAGRADO, PROFANO E SECULARIZAÇÃO
Olhando para a esfera religiosa brasileira atual, e, especificamente, para a igreja evangélica, podemos
perceber que, no geral, há dificuldades em relação à religiosidade e à autenticidade. Muitos cristãos
vivenciam sua rotina de trabalho e estudo sem levar em consideração a existência e a presença de Deus,
nem os seus princípios e mandamentos. Chamamos esse fenômeno da secularização, que é a ideia e a
prática de se dividir os aspectos da realidade em dois grupos diversos: sagrado, representado pela
religião, e profano, os componentes restantes. Nós, brasileiros, aprendemos durante séculos a não
misturar essas duas coisas: uma parte da pessoa pertence à Igreja, principalmente aos domingos,
enquanto a outra, pertence ao trabalho, aos estudos, à ciência...
HIPOCRISIA X AUTENTICIDADE (MATEUS 23.25-28)
É comum ouvirmos o discurso de que a beleza interior é mais importante do que a exterior. Apesar disso,
entretanto, podemos ver, nitidamente, a estética e a moda sendo mais valorizadas do que o caráter e os
valores morais. O ser humano tem uma grande preocupação com a aparência. Nesse sentido, transmitir
determinada imagem ou impressão é mais importante do que ser, de fato, aquilo que se quer transmitir.
Muitas vezes, por exemplo, nos preocupamos mais com nos parecermos cristãos do que com ter atitudes
autênticas de um filho de Deus, como os fariseus, os quais Jesus chama de hipócritas — pessoas que
usam máscaras para encenar uma situação. O contraponto da hipocrisia é a autenticidade, qualidade da
pessoa que não vive pela aparência e é sincera, palavra que, como hipócrita, também tem origem no
mundo antigo e significa “sem cera”, remetendo aos vasos que eram comercializados com rachaduras
disfarçadas e coladas com cera como se fossem novos.
RELIGIOSIDADE VAZIA X RELACIONAMENTO COM DEUS (MARCOS 7.6)
A religiosidade vazia ocorre quando pensamos e agimos como se Deus estivesse limitado a rituais ou a
espaços como a igreja ou célula e não estivesse presente no nosso dia-a-dia. Isso faz com que nos
afastemos da Verdade, gerando uma vida cristã sem intimidade com o Pai, como a dos fariseus. O profeta
Isaías, fez referência a um culto que é dado com os lábios, mas sem o coração (Isaías 29.13). Os líderes
religiosos dos tempos de Jesus, aqui também chamados de hipócritas, estavam tão somente
frequentando o local sagrado e participando dos rituais religiosos. Corpo presente, coração longe. Pela
Bíblia aprendemos que não há distinção entre sagrado e profano. Deus está presente em todas as esferas
de nossa vida e quer que nós reconheçamos o seu governo sobre a criação completamente.
PARE E PENSE
Você consegue detectar algum traço de hipocrisia em sua vida? Você tem tido um tipo de
comportamento na igreja e outro em sua casa, local de trabalho ou escola? Se sim, você precisa confessar
isso a Deus como pecado e buscar o arrependimento, a mudança de atitude: abandone a hipocrisia e
seja autêntico.

