Sejje Sincera
Quando falamos que o mundo precisa desesperadamente de Jesus, não é
porque queremos que as pessoas se associem à nossa religião, à nossa igreja
ou aos nossos costumes. Dizemos isso, porque Suas palavras são de paz,
amor, tolerância e perdão. O fato de alguns conhecerem uma figura caricata
de Jesus através de alguns de Seus seguidores, em nada muda Seus ensinamentos, exemplos, princípios, e muito menos Sua importância na história da
humanidade. Mesmo assim, essa foi uma de Suas preocupações: “Quem dizem
os homens que eu sou?”
Acordamos com a notícia de que a blogueira Alinne Araújo se suicidou. A dona
do blog Sejje Sincera teria se jogado do nono andar do prédio onde morava.
No dia anterior, Alinne havia se casado “sozinha”, pois o noivo teria desistido
do enlace pouco antes. Blogueiros afirmam que o motivo do suicídio foram as
críticas e chacotas que Alinne sofreu diante de sua atitude inusitada. Por outro lado, a Veja noticiou o seguinte:

“O pai do noivo, Orlando da Costa, afirmou que o rapaz desistiu da
união após se sentir “espantado” com a decisão de Alinne em pedir o
testamento. “Ele queria se casar, foi até o advogado, mas esse documento deixou ele assustado”, contou. “Meu filho não é um canalha,
se fosse seria até melhor nesse caso, porque ele está sofrendo muito”, dispara. “Para mim é uma coisa inédita, uma pessoa pedir que a
outra assine um testamento deixando todos os bens pouco antes de
casar. Quem assinaria isso?”

Vê-se que o mesmo ódio que provavelmente tenha sido o gatilho definitivo
para o suicídio de Alinne é agora acionado contra o noivo. Você não precisa
ser muito espiritual para ouvir as gargalhadas de Satanás diante de uma sociedade que se mata com palavras.
Veja, você tem até o direito de achar que o ser humano é ruim por si só. Que
nada disso tem a ver com Deus ou com o diabo. Mas da mesma forma, eu tenho o direito de acreditar que a raça humana nasceu a partir das mãos do Eterno, e que Este deixou-lhe as marcas de Suas digitais espalhadas por toda sua
existência. Pra mim, o ser humano não pode ser tão maligno pelo simples fato
de se esconder atrás de uma tela. Pra mim, a sociedade está doente, essa
doença chama-se pecado, e a única cura para tudo isso é JESUS.
Diante de tanta evolução e tecnologia, talvez você ache muito simples essa
ideia, mas esse é o escândalo das palavras de Jesus: elas são simples e alcançam a todos com perdão e amor. A isso, chamamos GRAÇA.
Que o Senhor tenha misericórdia e conforte os familiares da Alinne, o seu noivo e todos os que a seguiam.

No amor do Pai,
Roger

