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Por Fr. Marcos Caldeira
Quem sou eu na Igreja?
Quando somos batizados, começamos a fazer parte da Igreja que é o Corpo
de Cristo. Não existe batizado que não pertença a uma comunidade. É
automático: batizou, me torno cristão e começo a pertencer a comunidade. A
Igreja não se resume ao prédio construído com concreto ou madeira. Ser
Igreja é participar da comunidade dos filhos e filhas de Deus, dos seus eleitos,
dos seus amados. O batismo é uma decisão! Tem que ser uma decisão! Do
contrário, seria melhor nem batizar. Really? Yes! Never! É assumir a missão
de levar a todos o amor de Cristo. Somos convidados a construir o Reino de
Deus onde quer que estejamos. O cristão que assume o seu batismo com
seriedade torna-se para o mundo um “outro Cristo”, de tal modo que suas
atitudes semeam a presença de Jesus, semeiam o seu amor misericordioso.
Do que nosso mundo precisa se não de cristãos que sejam autênticos e
verdadeiros? Precisamos sair do comodismo do nosso banco ou até mesmo
das nossas motivações particulares que nos vemos reféns e ir além. É preciso
assumir o nosso batismo, assumir a nossa consagração, a dignidade de
sermos chamados filhos de Deus. O batismo nos dá a força do Espírito, com
todos os seus dons, para conquistar mais pessoas para o Senhor, para que sua
obra seja construída no meio de nós e assim nos tornaremos renovados. A
Igreja é a comunidade dos carismáticos e não dos cismáticos. What? O que
isso significa? Significa que pelo dom do batismo cada um deve pôr a
disposição o dom que Deus nos deu; quem guarda para si este preciso dom e
não o oferece para o crescimento da comunidade é como a árvore seca
incapaz de florir e frutificar, vive um eterno inverno e jamais será capaz de
explodir de vida na primavera e no verão do Espírito. It’s summer time!
Remember? O batismo faz brotar em nós os mesmos sentimentos de Cristo,
seu amor é a maior referência e se cumprirmos a sua vontade seremos salvos,
ganharemos o Reino dos Céus. Amados, como diz São Pedro, que o “sol não
se ponha sobre o nosso ressentimento”. Que nada apague o brilho da luz do
Senhor em nossas vidas, em nosso coração. Assuma o seu batismo! Viva-o
intensamente! Não tenha vergonha de ser quem você é diante de Deus, da
criatura nova que você se tornou ao receber tão bela consagração. O Senhor
tomou posse de nós, nos presenteou com a maior de todas riquezas e só nos
pede que sejamos fiéis. So... Don’t stop believing!

