PARTE DOIS: A IGREJA NÃO É RESPONSÁVEL POR MUITAS
INJUSTIÇAS?
Apesar do senso comum considerar que o cristão é uma pessoa moral que busca
constantemente o aperfeiçoamento, a igreja está mais próxima de um hospital com doentes, do
que de um museu com santos. Por esse motivo, fica mais fácil identificar as razões da igreja ter
cometido muitas injustiças ao longo da história, e porque também muitos denominados cristãos
não demonstram um caráter como o de Jesus.

Leia Mateus 9:9-13 e reflita:
1.

Mateus era um coletor de impostos (publicano) judeu, que fazia este trabalho para Roma.
Como ele provavelmente era visto entre os judeus?

2.

O que a atitude de Jesus, de chamar um homem visto como traidor de seu povo para ser
seu discípulo, diz a respeito da missão de Cristo na terra?

3.

Por que os fariseus, considerados na época como as pessoas mais próximas de Deus,
criticaram Jesus por comer com publicanos e pecadores?

4.

O que a resposta de Jesus, de ter vindo para os doentes e desejar misericórdia, ensina
sobre seu pensamento diante das pessoas vistas como imorais, como no caso dos
publicanos, pecadores e prostitutas?

5.

Os fariseus foram um grupo que surgiu em um momento de crise de profetas em Israel e
que desejavam agradar a Deus. Eram pessoas zelosas, mas que se perderam no meio da
religião. O que o histórico deles pode nos ensinar sobre pessoas que querem ser zelosas,
mas que se perdem com tanto legalismo a ponto de serem inflexíveis com pessoas
diferentes?

6.

Como você pode saber se você tem sido uma pessoa religiosa a ponto de ser intolerante
com outros? Caso não seja cristão, suas atitudes e pensamentos relacionados a outras
pessoas mostram se você tem sido misericordioso ou se também tem sido intolerante
com o diferente?

