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#conectou?

JESUS E O MUNDO CONTEMPORÂNEO

A CONTRIBUIÇÃO DO CRISTIANISMO PARA A SOCIEDADE

Diante da sociedade moderna, uma coisa é inegável,
o Cristianismo tem contribuído de forma relevante para
uma melhor qualidade de vida para as pessoas.
O Cristianismo está inserido em vários âmbitos da vida
cotidiana do indivíduo, pois vemos os princípios cristãos
dentro do ordenamento jurídico, dentro dos padrões de
moralidade coletivos, na ética, na conduta individual, na
organização política do Estado, nos modelos de liderança
e tantos outros lugares que nem imaginamos.
O Cristianismo foi criado a partir do século I, onde discípulos de Jesus repassavam seus ensinamentos trazendo
como essência o reino de Deus e a salvação do homem,
mas também trazia modelos de conduta para tornar a sociedade daquele momento, em um lugar mais harmonioso
em seu contexto geral.
O Cristianismo inseriu na sociedade princípios que tornaram a convivência humana mais aprazível, pois trazia
e traz em sua essência a necessidade do homem ser honesto, responsável, amável, e que se preocupa com o bem
estar do próximo.
O modelo ideal de sociedade não é aquele que tem o
Anarquismo ou um sistema ditatorial como regra, o modelo ideal deve pensar no bem da coletividade, que faça
o homem se sentir parte do meio, que sua interação seja
respeitada e ouvida pelo coletivo.

O Cristianismo se baseia na Bíblia Sagrada, que é o manual de instruções para pessoas que desejam tornar a sociedade cada vez mais em um lugar agradável.
O Cristianismo trouxe a humanidade o verdadeiro modelo familiar, onde se compõe, marido, mulher e posteriormente filhos, trouxe os valores morais onde as pessoas
devem se respeitar, sendo que a liberdade de um não deve
se interferir na liberdade de outro e muito menos constrangê-lo com condutas descabidas para o meio.
D. L. Moody escreveu sobre a Bíblia:
“A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas”.
Esta frase demonstra que a Bíblia tem total condições
de auxiliar o ser humano a um convívio muito mais sadio.
O Cristianismo é eficaz, porque ele não é um sistema, na
verdade ele é a representação de tudo aquilo que o Deus
Filho trouxe como regra para uma vida social adequada.
John Stott escreveu:
“O cristianismo não é primariamente um sistema ético,
um sistema de ritual, um sistema social, ou um sistema
eclesiástico – ele é uma pessoa, ele é Jesus Cristo, e ser
um cristão é conhecer a Jesus, é segui-lo e acreditar nEle”.
Se hoje a vida social não anda bem, é porque o próprio
indivíduo tem se voltado contra a única e eficaz metodologia de convívio, o Cristianismo.

