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TÍTULO: POR QUE EU SOU CRISTÃO
TEXTO: 1 Pe. 3.15 “Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da
esperança que há em vós”.
INTRODUÇÃO
Ao refletir sobre esse texto, pensei: Se alguém me perguntasse, sem me dar muito
tempo para raciocinar: Armando, por que você é cristão? Qual seria a resposta que eu
teria na ponta da língua?
Ora, o texto diz que eu preciso saber explicar a minha fé. A fé cristã precisa passar pela
razão para poder ser verbalizada.
Se alguém lhe fizer essa pergunta, acredito que não bastaria dizer: Ah, por que é legal!
Não, você precisa estar preparado para dar uma resposta coerente e convincente.
O texto coloca essa questão em termos de mandamento. Ele diz com todas as letras:
Estejam sempre prontos, estejam preparados, saibam claramente o que dizer quando as
pessoas lhe fizerem perguntas a respeito da razão da sua fé em Cristo.
Bem, com base nisso eu achei importante não somente refletir no que eu diria, mas
também compartilhar este assunto com vocês e colocar algumas razões pelas quais eu
sou cristão. Lógico, dependendo da situação, eu daria um testemunho mais resumido,
mas aqui, como estou aproveitando para me estender um pouco mais, já que estou
ocupando o espaço da pregação.
Creio que meu testemunho possa ajudar a todos a ter bem claro na mente uma reposta,
quando formos perguntados a respeito disso. Assim, entre tantas razões, eu separei
algumas, que para mim foram e são fundamentais para explicar por que eu sou cristão.
TRANSIÇÃO: Por que eu sou cristão?
1º) EU SOU CRISTÃO POR QUE EU CREIO EM DEUS:
“Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que
o invisível veio a existir das coisas que não aparecem”. (Hb. 11.3)
Desde criança, já nos primeiros anos da minha infância, eu sempre cri na existência de
um Deus criador, sustentador e preocupado com a vida das pessoas. No meu caso, tive
meu avô materno, um católico dos velhos tempos, que possuindo um livro chamado
História Sagrada, lia para mim as principais histórias bíblicas. Isso de fato marcou
minha infância e me fez crer nesse Deus que tudo podia, tudo via e tudo ouvia. Mas
também à medida que cresci e comecei refletir sobre o mundo que me cercava, a
existência de Deus me parecia uma imposição lógica.
Para mim, mesmo aprendendo na escola a teoria da evolução, nunca fez sentido que a
origem e a ordem do universo; que a vida e especialmente a vida humana fossem obra
do acaso. Nada acontece assim!
Então, eu sou cristão por que para mim, Deus existe e pronto. Nem sempre entendi
como chegar a Ele, mas com certeza esse sempre foi um conceito inegociável.
Eu sei que muitos não se importam com isso. Para eles, tanto faz se Deus existe ou não
existe. Esse assunto não faz parte das suas cogitações, porém mesmo não conhecendo as
verdades que conheço hoje, a existência de Deus era um fato consumado e com certeza
esse é um dos motivos pelos quais hoje eu sou cristão: Por que eu creio em Deus!
2º)EU SOU CRISTÃO POR QUE EU TINHA UMA BUSCA DE DEUS:
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“Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração”. (Jr.
29.13)
É claro que o fato de eu ter nascido num lar católico, especialmente a influência do meu
avô, como já citei, despertou e alimentou em mim a busca de Deus. Mesmo assim,
tantas pessoas criadas nas mesmas condições ou até em condições bem mais propícias,
nunca desenvolvem essa busca. Eu ansiava por saber mais de Deus e é também por isso
que hoje sou cristão.
Eu não fazia a menor ideia de como eu iria encontrá-Lo, mas Ele sabia que eu O
buscava, então Ele encontrou o modo e o tempo oportuno de se revelar a mim.
Deus conhece nossa busca. Ele sabe como identificar aqueles que o procuram e,
certamente Ele irá encontrar um modo de chegar a essa pessoa.
Se alguém me perguntar por que eu sou cristão, será fácil responder: Eu sou cristão por
que eu tinha sede de conhecer a Deus.
O Senhor Jesus mesmo disse: “Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e, a
quem bate, abrir-se-lhe-á”. (Mt.7.8)
3º)EU SOU CRISTÃO PORQUE EU TIVE A OPORTUNIDADE DE OUVIR O
EVANGELHO:
“Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão
aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como
ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito: “Quão formosos os pés dos que
anunciam coisas boas”. (Romanos 10.13-15)
Para que alguém se torne cristão, terá que ouvir a mensagem da salvação. Mesmo com
o conhecimento elementar que eu possuía, mesmo na minha busca sincera, eu nunca
havia compreendido como poderia ser salvo. Deus então colocou um colega de trabalho
na minha vida. Ele evangelizou um número incalculável de pessoas aqui em Encantado.
Pouquíssimos deram atenção a ele. Mas eu realmente me interessei!
*Então, eu sou cristão, por que um dia alguém me apresentou claramente o Evangelho.
Nesse caso, devo muito ao meu preceptor e mentor espiritual, o Oficial de Justiça Ênio
Sipp. Como sou grato a ele por ter me apresentado o Evangelho com todas as letras.
*Veja o quanto é importante falar de Cristo. É o caso do episódio da conversão do
eunuco etíope, em Atos 8.31. É claro que ele tinha uma busca, caso contrário não estaria
lendo o rolo de Isaías, mas quando Felipe pergunta: Entendes o que lês, ele responde:
“Como poderei entender, se alguém não me explicar?”. Há muitas pessoas como eu e
como esse oficial etíope, que já possuem uma busca e já conhecem algo de Deus, mas
elas precisam saber mais para serem salvas.
E há também outras pessoas, que pelas suas circunstâncias, não se perguntam de Deus,
mas seu coração é um solo bom e, ao ouvir a palavra a logo a recebem. Deus diz através
do profeta Isaías: “Fui buscado pelos que não perguntavam por mim; fui achado por
aqueles que não me buscavam; a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse:
Eis-me aqui, eis-me aqui.” (Isaías 65.1)
Essas pessoas provavelmente possuíam uma sede que não conseguiam identificar, mas
ao ouvir a Palavra entenderam que era isso que buscavam. Isaías 44.3, também diz:
“Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca; derramarei o
meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção, sobre os teus descendentes”.
*O fato é que as pessoas todas as pessoas precisam ouvir, e isso significa que
precisamos semear!
4º)EU SOU CRISTÃO POR QUE EU ENTREGUEI MINHA VIDA A CRISTO:
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“Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser
meu discípulo.” (Lucas 14.33)
Jesus foi muito claro. Não há dúvida quanto a essa questão. Para uma pessoa ser
verdadeiramente cristão, ela terá que entregar sua vida (tudo) Cristo. *Terá que colocar
tudo na mesa!
Quando comecei conhecer a Palavra, o Deus da Bíblia me pareceu bem mais exigente
do que eu imaginava, por que o Ênio Sipp nunca minimizou a seriedade do Evangelho.
Eu tinha que decidir se entregava ou não entregava minha vida a Jesus.
Vivendo no meio que eu vivia, foi complicado. Mas veja: A minha consciência da
existência de Deus, a minha busca por conhecê-lo, a pregação da palavra sem rodeios, a
leitura da Bíblia, a meditação, foram me encurralando até que finalmente um dia,
sozinho em minha casa eu disse: Pronto, Senhor! Estou aqui. Minha vida te pertence.
Esta é uma questão fundamental: Eu sou cristão por que entreguei minha vida a Jesus. É
isso que faz um Cristão. Mesmo o mais sincero dos religiosos, mas que nunca tenha
chegado a essa decisão, não é cristão.
5º)EU SOU CRISTÃO POR QUE EU PERTENÇO À IGREJA:
“Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo
muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só
Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer
escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também
o corpo não é um só membro, mas muitos”. ( 1 Co. 12.12-13)
Esta é outra questão fundamental. Pode alguém que tenha entregado sua vida a Jesus,
tornar-se um cristão de verdade, sem nunca ter dependido de uma Igreja? Ou pode um
cristão ser alimentado na fé e dar frutos no Reino de Deus, longe da Igreja? Alguns
talvez acham que pode, mas eu creio que não. Se a Bíblia diz que a Igreja é o Corpo de
Cristo, como eu posso ficar fora? Como frutificar sem estar plantado na casa do
Senhor? (Salmo 92.13).
Mas muito além disso, o fato é que eu não posso viver sem a Igreja. Ela é a casa de
Deus. Ali estão os meus irmãos em Cristo. São eles que me ajudam a crescer e me
manter na fé. Juntos é que realizamos a obra de Deus.
*Eu sou cristão, por que uma Igreja me acolheu e sou cristão porque estou na
Igreja, envolvido, comprometido.
A Igreja é perfeita? Não, por que nós ainda somos pecadores. Mas, se há algo de valor
neste mundo, nada pode se comparar à Igreja. Somente a Igreja tem o poder de levar
adiante a mensagem do reino de Deus.
*Por isso é tão importante cuidar da Igreja.
Nem temos noção do que ela representa no mundo espiritual e no mundo visível.
*Portanto, vamos tornar bonita, limpa, aconchegante, santa a casa do nosso Deus, por
que as pessoas precisão da Igreja para ser cristãs.
6º) EU SOU CRISTÃO POR QUE JESUS ME DEU UMA NOVA IDENTIDADE E
PROPÓSITO DE VIDA:
“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram;
eis que se fizeram novas”. (2 Co. 5.17)
Eu sinceramente não sei o que seria da minha vida se não pertencesse a Cristo. Salomão
define a vida com Deus como sendo “tudo vaidade e correr atrás do vento”. Tudo
passa, tudo morre, tudo cai no esquecimento.
*Sem Deus, nós não temos identidade. Somos pouco mais que animais e ainda
prejudicados pelo fato de termos consciência disso. Sem Deus, tudo o que fazemos,
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um dia acabará perdendo o sentido, mas como é diferente quando nos entregamos a
Jesus.
Há riquezas grandiosas na nossa identidade e no nosso papel em Cristo. *Hoje eu sou
Filho de Deus, servo de Deus, embaixador de Cristo. Fui chamado para anunciar a
vida eterna e fazer discípulos. Pode haver sentido maior para esta vida?
Não existe vida mais cheia de sentido do que a vida do cristão que compreende a
grandeza destas verdades. Então é por isso que eu sou cristão, por que em Cristo, eu
encontrei a minha identidade e a minha razão de viver.
7º) EU SOU CRISTÃO POR QUE EU PRECISO DE DEUS:
“ Ó Deus, tu és o meu Deus forte; eu te busco ansiosamente; a minha alma tem sede de
ti; meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo
no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a
vida; os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver; em
teu nome, levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma; e, com
júbilo nos lábios, a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti
medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio; à sombra das tuas
asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti; a tua destra me ampara”. (Salmo
63.1-8)
Muitas pessoas se acham fortes, acham que conseguem se virar sozinhas, acham que
nunca erram, acham que não precisam de perdão, acham que se garantem pela força do
seu braço.
Eu não! Eu sei que sou fraco, sei dos meus pecados, sei do quanto preciso de perdão,
sei do quanto preciso da ajuda de Deus em tudo. Eu não saberia viver sem Deus.
Então, se alguém me perguntar por que eu sou cristão, uma resposta que eu daria é que
eu preciso de Deus e pronto!
8º)EU SOU CRISTÃO, POR QUE EU BUSCO A VIDA ETERNA:
“Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim,
deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de
Cristo Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como
refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede
de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada
na fé; para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus
sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte; para, de algum modo, alcançar a
ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a
perfeição; mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por
Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço:
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim
estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus. (Fp. 3.7-14)
É por isso que eu sou Cristão. Por que eu quero a ressurreição dos mortos. Eu quero a
vida eterna. É por esse motivo que persevero, que continuo. O meu chamado em Cristo
tem um prêmio e eu quero esse prêmio.
*Essa é a grande promessa do Evangelho: “E esta é a promessa que ele mesmo nos fez,
a vida eterna”. (1 João 2.25)
Eu não sei como alguém pode viver neste mundo sem se preocupar com isso. Eu não sei
como alguém pode se conformar com a morte como sendo o fim de tudo. Eu quero
mais.
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CONCLUSÃO:
Algumas perguntas:
1º) Você realmente crê em Deus? Lá no fundo do coração?
2º) Como está sua busca? Você tem perguntado por Deus, clamado por pela presença
dEle em sua vida?
3º)Você ouviu o Evangelho verdadeiro? Entendeu de verdade o que é necessário para
ser cristão?
4º)Você entregou sua vida a Cristo? Incondicionalmente?
5º)Como está seu compromisso com a Igreja? Você é de fato um membro no corpo de
Cristo?
6º) Você entende que precisa de Deus?
7º)Você busca acima de todas as coisas alcançar a vida eterna?
*É a resposta positiva a todas essas perguntas que o faz um verdadeiro cristão. E
são essas as principais respostas que eu posso dar, quando perguntado a respeito
da razão da esperança que há em mim.
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