1º Trimestre de 2019: Igreja, a unidade do corpo de Cristo

LIÇÃO 04

CONSERVANDO O QUE É BOM

#conectou?

A importância do Conservadorismo cristão

Quando se fala em conservadorismo cristão, as pessoas
logo estabelecem uma ponte entre os cristãos e a sua forma
de se vestir ou de falar, mas é importante entender que o
conservadorismo tem ideais muito mais profundos do que
as pessoas pensam.
O conservadorismo cristão na verdade, é a luta para manter
convicções, valores morais e éticos e também fiscalizar para
que a contextualização equivocada da Bíblia não aconteça.
Ser conservador significa que o cristão tem a consciência
que a verdade de Cristo deve se manter imutável, e que é sua
responsabilidade prezar por esta verdade.
O conservadorismo demonstra a saúde espiritual da Igreja.
Exemplos:
A Igreja deve conservar seus conceitos sobre pecado, isso
significa que, o que a Bíblia trata como pecado, não deve oferecer margem para alterações.
Os valores sobre casamento, sexualidade, honestidade, pureza também são temas que não tem margem para contex-

tualizações, pois estes valores são tratados de forma clara e
eficiente nas Sagradas Escrituras.
O conservadorismo cristão tem sofrido perseguições de grupos idealistas, o qual trata a Bíblia como homofóbica, que incita
o ódio, o que é uma grande mentira. Na verdade, a Palavra de
Deus permite que cada um faça o que bem entender, porém,
que as pessoas sejam capazes de tomar decisões e assumir
consequências.
O conservadorismo não muda seus ideais, já que os cristãos
sabem que esta é única forma de ter uma vida plena e feliz,
preservando a verdade de Deus.
A Bíblia jamais se opôs ao pecador, pelo contrário, Jesus
ama o pecador e deseja que todos sejam resgatados por sua
graça, o que a Palavra de Deus abomina é o pecado, isso significa, que Deus ama a humanidade mas tem se entristecido
com suas atitudes. Desta forma, existe apenas um caminho
para mudar o rumo de uma sociedade perdida: vivenciando a
verdade imutável de Deus.
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