
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A religião é algo irritante 

ira 

Romanos 12.1-2; Gálatas 5.16-17 

Temos insistido em que a conversão é igualmente necessária para os que 

cometem pecados da carne e para aqueles cujos pecados revelam que o centro da vida 

deles ainda não mudou. Um ministro disse em uma de nossas reuniões: “Vejo 

claramente, e vejo a cruz; e não gosto disso”. A cruz confrontou seu egocentrismo, e ele 

reagiu em oposição a ela. A cruz desafiou a base em que ele vivia. Ele era religioso, 

mas não cristão, pois Cristo não controlava o centro de sua vida. 

Muitos introduziram em sua própria vida cristianismo suficiente para provocar um 

conflito. Não há cristianismo suficiente para produzir controle, mas apenas suficiente 

para produzir conflito. O cristianismo, então, se torna irritante. Perturba, em vez de 

corrigir. Um homem de negócios sentou-se comigo em um quarto de hotel, e a primeira 

coisa que ele disse foi: “Estou tentando viver a vida cristã, e a minha vida virou um 

inferno”. Por que a vida cristã para ele está sendo um inferno, em vez de fazê-lo se 

sentir no céu? Ele revelou a razão: “Vinte vezes por dia o ego está disposto a se 

comprometer de alguma forma, desde que lhe seja permitido permanecer no centro, no 

trono”. O Caminho operava nas questões menores da vida, mas era o caminho do ego que 

operava na questão maior: a de quem toma as decisões. O ego as tomava, em seu próprio 

interesse. O resultado? Um verdadeiro inferno! O centro precisava de conversão. Cristo 

precisava assumir o controle do centro. 

Muitas vezes apelamos aos não cristãos com o seguinte texto bíblico: “Eis que estou à 

porta e bato” (Ap 3.20). Porém, essas palavras não foram ditas às pessoas de fora, mas às 

de dentro, à igreja. Cristo estava tentando entrar na vida da igreja! “Assim, porque você 

é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: 
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‘Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada’” (Ap 3.16-17) – não precisa de nada, 

a não ser de Cristo! O ego estava no centro, e Cristo estava à porta, batendo. O centro 

da vida precisava ser redimido. 

Diz-se que José de Arimateia era “discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque 

tinha medo dos judeus” (Jo 19.38). O medo ocupava o centro. Resultado? Ele encontrou 

um Cristo morto, em vez de achar um Cristo vivo. O medo, não Cristo, estava operando. 

Ele precisava se converter. 

Ó Cristo, não quero um Cristo morto, pois não existe tal coisa. Tu estás vivo! Quero 

que vivas em mim. Dou-te o centro, para que a Vida possa estar em todas as partes. 

Faço isso agora. Amém.  

Afirmação do dia: “Eu te busco de todo o coração; não permitas que eu me desvie dos 

teus mandamentos” (Sl 119.10). 

>> Retirado de O Caminho – Meditações Diárias, devocionário de 2020. Editora Ultimato. 
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