A realidade de Deus na atualidade
A grande maioria das pessoas afirmam crer em Deus. É importante e fundamental crer em Deus,
porem esse não é requisito único, pois em Tg.3:19 lemos que até os demônios creem que há
somente um Deus e estremecem diante dele.
Na realidade, o verdadeiro propósito de nossa existência vai alem de simplesmente crer.
No mundo físico existe uma ordem:
• o reino mineral serve o reino vegetal, fornecendo os elementos básicos para o
desenvolvimento das plantas;
• o reino vegetal, por sua vez, serve o reino animal, servindo-lhe de alimento;
• o reino animal, dentro desse raciocínio, serve o homem, que dele se aproveita não só na
forma de alimento, mas tambem como vestuário e transporte.
- E o homem, a quem deveria servir?
A própria lógica humana leva qualquer um a entender que para que essa ordem universal fosse
completa, o homem haveria rigorosamente de servir a alguem maior do que ele; no caso, servir
a Deus.
No entanto, vemos os homens preocupados somente com seus próprios interesses, sendo
poucos os que atentam para o bem do próximo e da coletividade.
O quadro geral no Brasil apresenta violência , corrupção, recessão, desemprego, inquietação,
crise econômica, seqüestros, drogas, impunidade, injustiças, distorções, insegurança e
descrédito.
Por outro lado, no quadro mundial vemos guerras étnicas, conflitos políticos, terremotos,
desequilíbrios térmicos e ecológicos, doenças fatais e epidemias em intensidade cada vez
maior. Nos chamados países do primeiro mundo, apesar das riquezas materiais, campeia a
indiferença religiosa, certamente por causa da alta “qualidade da vida” material.
O homem está colhendo o fruto daquilo que tem semeado por séculos dentro do terreno da
incredulidade e superficialidade (Rm.1:18 a 32).
No meio estudantil, o jovem cristão tem normalmente dificuldades para compatibilizar os ensinos
bíblicos recebidos nas igrejas com as teorias materialistas ministradas pelos professores das
escolas e faculdades de um modo geral.
A ciência aponta para teorias que desafiam a fé dos alunos que confessam sua crença em Deus,
apresentando o homem como um descendente do macaco, o qual teria evoluído ao longo de
milhões de anos, assim como todas as demais espécies, as quais teriam todas uma origem
comum.
A teoria da evolução concebida por Lamark e desenvolvida por Darwin após vinte anos de
trabalho, preconiza a mutabilidade das espécies ao longo do tempo. Segundo essa teoria, todos
os seres vivos conhecidos até hoje procederiam de um anscestral comum, que teria se
desenvolvido em suas formas, dimensões e caracteres genéticos durante milhões de anos. Esse
processo foi chamado por aqueles adeptos “seleção natural”.
O texto de Rm.1:19 a 23 fala acerca da criação do mundo, citando a expressão “coisas criadas”,
apontando para uma “sabedoria louca” que reputou glória ao primata símio.
É interessante como a Bíblia anuncia com tanta simplicidade as questões que são discutidas
nos foruns científicos de forma tão complicada.
Ela começa dizendo: “No princípio criou Deus (Elohim) os céus e a Terra”, numa forma bem
natural de descrever a complexidade da criação. Aliás, normalmente necessitamos de dar
muitas explicações justamente quando não temos muita certeza do ponto de vista que estamos
defendendo.
Sem dúvida, o elemento “fé” é imprescindível nesse caso, como diz Hb.11:3...”Pela fé
entendemos que o Universo foi formado pela Palavra de Deus”.
Portanto, quem crê na Bíblia não tem do que se envergonhar, pois alem de infalível, ela é
extremamente coerente (Rm.1:16).
Nenhum cristão deveria ter vergonha de dizer NÃO quando tiver que dizer não, nem ter
vergonha de dizer SIM quando tiver que dizer sim. Ao invés de guiarem-se pela palavra e
conselhos dos outros, deveriam antes guiarem-se pela Palavra de Deus e por aqueles que
ministram essa Palavra.

Jesus Cristo não é apenas uma alternativa mas a única saída para a situação atual do homem.
Quem tem Jesus no centro de sua vida tem paz, segurança, respostas, moral elevada e bons
princípios. Alem disso tem assegurada a salvação de sua alma.
Não adianta ter tudo na vida se não tiver Jesus no coração. No nosso ser existe um vazio que só
pode ser preenchido por Ele.
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