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Bom dia, queridos amigos! Uma portentosa quinta-feira para 

você e todos os seus. Não sei se vocês já procuraram observar isso, mas Jesus 
tinha um comportamento bem ímpar logo após realizar algum milagre. Quase 
sempre Ele recomendava que o beneficiado da Sua ação miraculosa não 
contasse para mais ninguém. Algumas das vezes mandava se apresentar 
exclusivamente aos sacerdotes. Mas em razão da alegria que invadia aqueles 
que eram impactados pela graça de nosso Deus, era uma ordem 
desrespeitada. Vejam o que nos diz o evangelho de Marcos: “E ordenou-lhes 
que a ninguém o dissessem; mas, quanto mais lhos proibia, tanto mais o 
divulgavam”. (Marcos 7:36).  

 
Também, convenhamos, não era para menos. Décadas 

padecendo de uma cegueira, de paralisia, ou de um fluxo de sangue que 
deixava esvair todas as forças e, de repente, a cura. Resultante do Seu ensino 
e dos atos miraculosos, Jesus tornou-se conhecido nos quatro cantos do 
mundo. Em um mundo obscurecido, Ele era, é e sempre será a luz. Nada, nem 
ninguém, por mais destaque que tenha tido se sobrepõe e a importância e 
significado de Jesus para esse mundo.  

  
Dallas Willard, no livro “A Conspiração Divina”, falou um 

pouquinho dessa força que atravessou a história, não obstante aguerridas 
forças contrárias. Sigamos ao escrito: 
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UMA FORÇA HISTÓRICA MUNDIAL   
Dallas Willard 
 
Jesus se oferece como a porta de Deus para a vida que é 

verdadeiramente vida. Ter fé nele nos leva hoje, como em outros tempos, a 
nos tornar seus aprendizes do eterno viver. "Se alguém entrar por mim, será 
salvo", disse ele. "Entrará e sairá e achará pastagem. Eu vim para que tenham 
vida e a tenham em abundância." 

  
Mas a entrada inteligente e eficaz que conduz a essa vida se acha 

hoje obstruída pelas nuvens das informações bem-intencionadas, mas 
equivocadas. Os "Evangelhos" que predominam nos lugares em que ele é 
invocado falam com mais frequência apenas de preparar-se para morrer ou 
então de corrigir práticas e condições sociais. São, obviamente, questões de 
grande importância. Quem é que negaria isso? Mas nenhuma delas toca a 
parte vital da vida das pessoas nem atinge as profundezas da realidade de 
Cristo. Os nossos "Evangelhos" habituais são, nos seus resultados - ouso dizer -, 
nada menos que um constante convite a omitir Deus do curso da nossa vida 
cotidiana. 

   
Será que Jesus só me possibilita estar entre os "escolhidos" 

quando eu morrer? Ou saber o que protestar, ou como votar ou debater e 
organizar? É bom saber que quando eu morrer tudo ficará bem, mas acaso não 
há boa nova para esta presente vida? Se eu tivesse de escolher, preferiria ter 
um carro que anda do que um bom seguro de um carro que não anda. Será 
que não posso ter as duas coisas?  

 
E que medidas sociais ou políticas - por mais importantes que 

sejam em si mesmas - podem me orientar e me fazer ser a pessoa que eu sei 
que devo ser? Será que alguém acredita hoje sinceramente que se as pessoas 
só tiverem a permissão ou a possibilidade de fazer o que querem, serão então 
mais felizes ou mais dispostas a fazer o que é certo? 

   
Jaroslav Pelikan observa que "Jesus de Nazaré é a figura 

predominante na história da cultura ocidental há quase vinte séculos. Se fosse 
possível, com uma espécie de super-imã, tirar dessa história cada pedacinho 
de metal que tivesse ao menos vestígio do seu nome, quanto restaria?"   

 
Mas pense agora o quanto é improvável que essa grande força 

histórica mundial, Jesus dito "Cristo", tivesse deixado intocadas as 
profundezas da existência humana cotidiana ao realizar o que ele realizou! O 
mais provável é que não compreendamos ainda o que ele é e o que ele traz.   

 
E, afinal, o que é que explica a duradoura importância de Jesus 

para a vida humana? Por que ele tem sido tão relevante? Por que ele é 
relevante hoje? Por que ele aparece nas capas de importantes revistas de 
informação geral dois milênios depois? Por que é que o seu nome é invocado 
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até em imprecações mais do que o de qualquer outra pessoa que já tenha 
vivido na terra? Por que mais pessoas se identificam como cristãos — segundo 
algumas estimativas, 33,6% da população mundial — do que como membros de 
qualquer outra religião mundial?9 Por que é que multidões hoje creditam a 
ele a sua vida e o seu bem-estar? 

   
Acho que temos de dizer afinal que a duradoura importância de 

Jesus se baseia na sua capacidade atestada historicamente de tocar, curar e 
fortalecer a condição de cada ser humano. Ele é importante por causa daquilo 
que trouxe e daquilo que ainda traz aos seres humanos comuns, às pessoas na 
sua vida comum, envolvidas nos seus afazeres cotidianos. Ele promete 
completar a vida delas. Ao participar da nossa fraqueza ele nos dá força e, 
com a sua companhia, nos concede uma vida que tem a marca da eternidade.   

 
Ele vem aonde estamos e nos traz a vida que ansiamos. Um 

relato antigo diz: "A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens" (Jo 1:4). 
Ser a luz da vida, e dar a vida de Deus a homens e mulheres onde estão e 
como são, é o segredo da duradoura importância de Jesus. De repente 
estamos voando na posição correta, num mundo que faz sentido. 
 


