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“Religião não define caráter e ir à igreja todos os domingos
não é garantia de salvação. Pratique todo o bem que você aprende.
Torne-se uma pessoa melhor, mais consciente sobre as próprias
atitudes.”1

1. Site O segredo. Disponível em: <https://osegredo.com.br/de-nada-adianta-irmos-aigreja-todos-os-domingos-se-na-vida-cotidiana-praticamos-o-oposto-do-queaprendemos/amp/?fbclid=IwAR1ux_vcu69WaHt3GFXS0aXvo2eCQV7jtkUbiwj
KQi8ZyTt67TKRfKaYolck>. Acesso em: 09 de nov. 2020.
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Apresentação

Fui educado para ser católico. Mas, com o passar do tempo, comecei a ver que o caminho espiritual é uma constante renúncia. Temos
que superar nossa inveja, nosso ódio, nossas angústias de fé, nossos
desejos. Fui me livrando de tudo isto, até que um dia meu coração ficou vazio: os pecados tinham ido embora, e minha natureza
humana também. Peregrinei por outras religiões e continuei com
aquele vazio no coração. Durante algum tempo aceitei isto, mas
notei que não podia mais compartilhar da vida à minha volta.
Foi então que larguei a religião. Hoje tenho meus conflitos, meus
momentos de raiva e de desespero, mas sei que estou de novo perto
dos homens — e, consequentemente, perto de Deus.
Creio que há uma importante distinção a ser feita entre religião e espiritualidade. Penso que a religião esteja relacionada aos
ensinamentos da Bíblia ou dogmas religiosos, rituais, orações,
louvores e assim por diante. Considero que a espiritualidade
esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano,
tais como amor e compaixão, bondade, tolerância, capacidade
de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção
de amor ao próximo, noção de harmonia, que trazem felicidade
tanto para a própria pessoa quanto para os outros. É por isso que
às vezes digo que talvez se possa dispensar a religião. O que não
se pode dispensar são essas qualidades espirituais básicas.
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Qual é a minha religião?

Não sei vocês, mas eu me sinto incomodado quando perguntam
qual é a minha religião. Já escrevi outras vezes que não tenho
religião, mas tenho espiritualidade, acredito em Deus. Acho
interessante que as pessoas falam tão bem de suas congregações,
das doutrinas que seguem, de suas experiências de vida com os
líderes espirituais, das bênçãos alcançadas e por aí vai. Às vezes,
eu me pego admirando a natureza, olho para o céu e sei que Deus
também olha para mim e para você.
Quando penso o quanto Ele nos ama, isso me faz acreditar
em todas as suas promessas. Como duvidar Dele? O Senhor se
fez homem e habitou entre nós, Ele simplesmente semeou amor.
Ele é a prova viva de perdão, aceitação, graças e esperança. Fico
perplexo quando leio suas poucas obras de milagres relatadas na
Bíblia sobre amor, cura, libertação e ressurreição. Perco-me no
tempo imaginando quantos milagres Ele fez, quantas pessoas
tiveram suas orações respondidas, quantas famílias voltaram a
sorrir e ter fé!
Às vezes, reflito sobre o livro de João, em que o apóstolo
relata no capítulo 21, versículo 25: “Jesus realizou ainda muitas
outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma,
acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de
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conter os livros que poderiam ser escritos”. O que me fascina
em Jesus Cristo é que Ele nunca fez acepção de pessoas e nunca
mencionou religião, Ele falou da lei e dos mandamentos. Deixou
bem claro que, de todos os sentimentos, o maior deles é o amor.
Como pode? Um rei, o nosso Salvador, andou com homens
simples, alimentou multidões, preocupou-se com o cansaço físico
dos que os seguiam. Sendo Ele rei, fez-se servo; servia em vez
de ser servido. Curou alguns incrédulos e até mesmo os que o
perseguiam. Ressuscitou a filha do centurião, um homem que
não conhecia fisicamente, mas conhecia o seu coração, homem
de grande fé, assim que o centurião foi lembrado e mencionado
por Jesus Cristo.
O Senhor também ressuscitou seu amigo Lázaro, quando
todos não acreditavam mais na ressurreição. A alguns deu-lhes a
dignidade, e com doçura lhes ensinou a importância de recomeçar, dizendo-lhes: “Levante e ande!”. Este Jesus Cristo é a nossa
maior motivação! A outros, ensinou-os a restaurar a fé, dizendo-lhes: “Seja feito segundo a vossa fé!” (Mt 8:13). Inexplicável o
amor e a grandeza que tem o nosso Salvador, que mesmo sabendo
do caráter daquele que certamente o trairia — Judas Iscariotes
—, o Senhor simplesmente o amou. Deu-lhe a oportunidade
de ser nobre diante do mundo. Mas, infelizmente o coração do
homem é fácil de se corromper.
De forma alguma Ele menosprezou as mulheres, não se
importava se era pecadora, samaritana, incrédula, estéril, enferma.
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Para Ele, elas eram fruto de seu propósito, amor e perdão. Ele
se preocupava com as crianças e as viúvas, Ele não abandonou a
sua cruz e não deixou de amar sua criação. Ele amou e perdoou
até seu último instante aqui na Terra. E mesmo partindo para
junto do Pai, “Deus”, não nos desamparou, pelo contrário, Ele
nos deixou o Consolador — Espírito Santo. Ele é amor, não é
religião, Ele não vende a salvação, Ele não cobra tributos pelos
milagres. Ele tem prazer em abençoar. Ele não quer o nosso
dinheiro, Ele não quer os nossos bens. Ele quer eu e você, porque
somos fruto dos planos Dele. Ele é o nosso tudo! Ele é o nosso
Criador e Salvador. Ele quer simplesmente o nosso coração, nossa
confiança, para conduzir nossas vidas e nos conceder a paz, a
alegria e a vitória. Quando nos conectamos com o Senhor, o
Universo se conecta conosco.
Então vou lhe dizer, a minha religião é o amor, é a religação
com tudo que me ensina a ser alguém melhor. A minha religião
é a paz. É onde o silêncio diz, onde a consciência descansa sob
a proteção de forças que estão além de mim. É a hora sagrada
de estar a sós com Deus e agradecer pelos momentos vividos. É
quando eu fecho os olhos e peço para as forças ruins deixarem
meu espaço, deixarem minha casa, aliando-me ao bem.
A minha religião vem das coisas pelas quais passei, vem das
provas que recebi, com a coragem de continuar mesmo à mercê
das dores, mesmo muitas vezes sem esperança na alma.
A minha religião é quando compadeço das dores e aflições
das pessoas. Ela vem da fé que me mostrou a vida de modo
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diferente, das mudanças de atitude e da forma como eu me posicionei diante das coisas que vivi, enxergando o lado de dentro e
me protegendo internamente. Vi que de nada adianta um lado
externo bonito, de nada adianta um lado externo vaidoso e cheio
de orgulho se dentro é onde tudo acontece, onde tudo pode, de
repente, ruir.
Sejam emoções, sentimentos, pensamentos. Seja qualquer
coisa que me busque e me derrube sem que eu tenha forças para
lutar, sem entender o que se passa aqui dentro. A minha religião
é a honestidade, é a sinceridade que mostra a cura que sinto em
cada gratidão por Deus ter me libertado de tantos obstáculos,
aprendendo, assim, a ter mais coragem no peito e a dizer as coisas que penso com elegância, e ao mesmo tempo, clareza no que
decidi. Muita coisa denota tempo, muita coisa denota estudo,
conteúdo, atitude, aprendizado e paciência.
Sou humano, mas, além de tudo, sou um ser enviado por
Deus para cumprir sua missão aqui. Mantenho essa religião independente do que cada um acredita.
Esse foco de luz que muitas vezes ressurge envolvendo minha
alma e me levando para frente é sinal de que não quero dar
passos para trás, nem quero atrasar o meu futuro, que viaja no
meu presente.
Estou vivendo com os pés no chão, com a responsabilidade de
quem tem que cuidar da própria vida com amor e compreensão.
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A minha religião é onde encontro o caminho das pedras e
também o caminho da elevação espiritual. É onde prefiro subir
e alcançar voos maiores de entendimento.
Já caí muitas vezes, e muitas vezes, também, me ajoelhei.
Mas há sempre os dias que mudam, as voltas que a vida dá, a lei
do retorno e a cura benéfica. A minha religião é o que busco ao
dar um sentido para a minha vida e a vida daqueles que me são
caros. Viver, por mais que seja complicado, por mais que seja
cheio de altos e baixos, é algo intransferível e pessoal.
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Religião deveria ser o único caminho para os homens
alcançarem o Sagrado. Essa união nos transformaria em seres
humanos melhores a cada dia, expandindo nossa própria consciência para viver de acordo com as leis universais básicas, que
tangem ao amor puro e incondicional!
Quando a pessoa não tem em seu coração o básico, sente
a necessidade de provar, através de palavras, tudo o que ela
gostaria de ser em essência, mas não é! Isso não quer dizer que
exista uma religião melhor que a outra, nem que seja necessário vincular-se a uma doutrina religiosa.
Porém, quando a pessoa escolhe procrastinar sua própria
evolução, insistindo em vícios que vêm diretamente de um ego
humano, não há religião que traga a evolução para a pessoa!
Entregar seu ego para a centelha divina é um tanto desafiador,
porém totalmente possível! Muitos querem a salvação, mas
poucos aceitam encarar a sua própria sombra, perdoar o que
precisa ser perdoado, pensar e sentir o Criador de tudo que há!
O famoso “religare” é justamente ligar-se a uma força,
a energia que os olhos não veem, mas que o coração sente!
Enquanto você não se entregar e confiar no invisível, a luta
diária com o seu ego será intensa.
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