OS PERIGOS DA AMÉRICA
“Não ameis o mundo, nem as coisas que há no
mundo. Se alguém amar o mundo o amor do Pai não
está nele...” (I Jo. 2.15)

A

América do Norte é impressionante. Das
minhas andanças por alguns países,
posso garantir que é diferente em muitos
aspectos. Tem seus problemas, como não poderia
deixar de ser, mas de maneira geral tudo é muito
organizado, bonito e ordeiro. Dizem os
entendidos que a crise econômica é um mal sem
cura, mas, ninguém chega a tal conclusão se
o b s e r v a r
a
impressionante riqueza
e prosperidade
material.
Mas a América é
também um lugar
impressionantemente
perigoso. Aliás, eu diria
que é um dos mais
perigosos do planeta.
Engana-se quem pensa
que está seguro na terra
do Tio Sam. Nesse dito
'primeiro mundo', a
sensação de segurança
e plenitude é enganosa,
pois muitas vezes a
beleza que seduz os
olhos é a mesma que destrói o coração. E nesse
país limpo, prático, próspero e atraente o
encantamento pode ser tal que cheguemos a
pensar que o homem conseguiu fazer o paraíso na
terra, o que não passa de uma grande ilusão. O
problema é que quando a ilusão nos satisfaz,
perdemos o gosto pela realidade. Por isso, o maior
perigo da América não são os loucos que atiram
em criancinhas e por covardia tiram a própria
vida. O grande perigo é o mundanismo que
geralmente vem empacotado numa linda
embalagem.
Num lugar onde tudo funciona, as pessoas
são educadas, as leis eficientes e as
complexidades da vida se resolvem apertando
botões, as pessoas não sentem necessidade de
Deus. Eles querem, eles compram. E se não
gostam, compram de novo. Além da força do
dinheiro, tem também a força da moralidade.

Todo mundo cumpre seu papel, trabalha duro,
defende a pátria e vai à igreja. São pessoas que
prezam pelos valores cristãos, educadas,
generosas, honestas, sendo parte de uma nação
que fez da liberdade e da democracia seu valor
maior. Neste contexto, o homem sente-se satisfeito,
pensando que de nada mais precisa, nem de Deus.
No nosso querido Brasil, os nossos maiores
inimigos o mundo, a carne e o diabo se
apresentam sem máscara. Como muitos falam,
quando o diabo não vem, manda um secretário,
q u e n ã o r a r o
substituído por uma
secretária. Nos Estados
Unidos, ele manda um
e-mail com as
maravilhas da
tecnologia de ponta.
Coisas que lhe darão a
s e n s a ç ã o d e
autossuficiência e de
controle da situação.
Nada ilícito em si, nada
descaradamente
contaminado, mas
mortalmente perigoso.
Observando a
r e a l i d a d e
americana temos
certeza de que o mundo tenta nos aprisionar
escondendo seus perigos através de muitos
disfarces, afinal, seu príncipe é o pai da mentira.
Quando não nos pega frontalmente, procura nos
atingir pela retaguarda. Assim, seja aqui ou seja lá,
no norte ou no sul, onde quer estejamos fiquemos
alerta, pois “o espírito na verdade está pronto, mas
a carne é fraca”. Procuremos, com as lentes da
Palavra, ver além da aparência, e assim poderemos
sobrevier aos perigos da América, que no fundo
são também os do Brasil e mundo.
A serviço do Mestre,
Pr. Jenuan Lira.
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