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13/13: “Discipulado Cristão – Uma Visão Atual” – Tito 1 a 3
“Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade” (Tito 2.7-8)

Olá Amado(a).
Muito difícil o efetuarmos uma visão positiva para o Discipulado Cristão nos dias atuais. Uma
visão superficial talvez nos mostre uma Igreja crescente, fruto da diversidade de Ministérios que se
multiplicam através, principalmente, da mídia e da música. Um enfoque mais escriturístico mostrará,
entretanto, o distanciamento da Mensagem Básica do Evangelho e a confirmação do tipo das
mensagens e de mensageiros, que se multiplicam, quanto mais se aproxima o “Final dos Tempos”.
É claro que a iniquidade ao se multiplicar torna mais visível a “justiça” daqueles que buscam a
DEUS segundo a Sua própria Vontade, fazendo-nos parecer obsoletos e ultrapassados.
É claro também que o “discipulado multiplicador” se torna menos produtivo e até mesmo mais
escasso. A própria busca pelo conhecimento de DEUS dá lugar à busca da satisfação carnal, emocional,
profissional ou até mesmo da satisfação meramente ocasional. Esses dias já fazem parte de nosso viver!
A busca pela Vida Eterna, centrada na Fé em DEUS, pelo temor da morte desaparece, fruto de
um viver cada dia mais agitado e voltado para a própria “cidadania terrena”, a oferecer cada vez mais
novidades de conforto, comodidade e satisfação egoística, mesmo que apenas em vãs Promessas.
Difícil se torna a reprodução de discípulos conforme Paulo fala de Tito, em sua Carta, chamandoo de “Meu verdadeiro filho segundo a Fé que nos é comum” (Tito 1.4). Fé comum! Quão distante!
Hoje, não somente nos faltam Discipuladores, como também, e principalmente, Discípulos Fiéis.
Como, pois, vislumbraremos a continuidade da Obra de Cristo diante do quadro atual a se
multiplicar?... Veja-se a degradação cada vez mais crescente das Sociedades, até mesmo de nossa
amada Nação brasileira, em tempos quando a América do Norte perde a sua liderança Mundial, a
Europa é tida por “pós cristã”, o Islamismo e o Socialismo tolhem ardilosamente os rumos da Igreja!
Para os que já encontraram o Caminho fica a certeza de que a mensagem da Igreja continua
poderosa e sua Esperança continua aguardada; “Pois a Graça de DEUS se manifesta trazendo
Salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para
que vivamos..., aguardando a Bem-aventurada Esperança e o aparecimento da Glória do grande
DEUS, nosso Salvador” (Tito 2.11-13). Uma colocação de Confiança para o Julgamento Final!
Porém, diante das dificuldades atuais, cabe-nos exercer cada vez mais as qualidades do bom
“despenseiro de DEUS, não soberbo, nem irascível... nem cobiçoso de torpe ganância”, mas
“hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante” (Tito 1.7-8), qualidades que
certamente nos ajudarão a levarmos Salvação aos nossos mais íntimos e amados.
Que este final de estudos acerca do “Discipulado Cristão” seja, na realidade, um novo início para
que vislumbremos, em nós mesmos, a Continuidade da Obra de Salvação pela FÉ em Jesus, o Cristo,
com Plena outorga da Vida Eterna.
Conhecedores, pois, de tão preciosa Bênção de DEUS, estejamos solícitos e constrangidos a
seguir o Seu mandamento: “Ora, o Seu mandamento é este; que creiamos no nome de Seu Filho
Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou” (3.23).
Louvemos YAHU por nos tornar Seus filhos pela Fé em Cristo! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

