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Romanos 12:1
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão
de Deus, que apresenteis os vossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus, que é o vosso culto racional.”

Introdução
Blaise Pascal: Teoria da Aposta
Deus existe e acredito; ganho o infinito.
 Deus existe e não acredito; perco o infinito.
 Deus não existe e acredito; o que perco não é
significativo.
 Deus não existe e não acredito; o que ganho não é
significativo.


Transição:

Ele explica que sacrifício vivo do corpo é o nosso culto inteligente.
Culto: traduz uma palavra grega (latreia) que aparece cinco vezes no Novo
Testamento. Na Almeida Revista e Atualizada 2ª Edição, é traduzida “culto” em João
16:2; Romanos 9:4 e 12:1 e “serviço(s) sagrado(s)” em Hebreus 9:1 e 6 significa serviço.
Pode ser o serviço de obediência a Deus em geral, ou pode se referir, como nas duas
citações em Hebreus 9, aos atos específicos de louvor dirigidos a Deus. Assim, a
palavra culto, em nosso uso hoje, corretamente descreve o serviço dado ao Senhor
quando cristãos o adoram. Mas, a mesma palavra pode abranger qualquer ato de
obediência que honra o nome de Deus.

Racional
vem da palavra grega logikos. Nesta palavra, não é
difícil ver a idéia da lógica ou raciocínio. Este adjetivo
aparece, no Novo Testamento, somente aqui e em 1
Pedro 2:2, onde descreve o leite espiritual. A forma do
substantivo (logos), porém, aparece mais de 300 vezes
no NT, e é traduzida por termos
como palavra, conta, ensinamento, modo, ditado, test
emunho, verbo, etc. A idéia principal tem a ver com
discurso e raciocínio.

O lugar da
(ensino teológico)
razão na nossa vida com
Deus

1 - A espiritualidade cristã é racional

Aqui Paulo deixa claro que o culto (latreia) a Deus,
isto é; o serviço ou adoração a Ele não é um
exercício de loucura ou alienação mental; mas
uma ação inteligente.

A palavra racional usada aqui no texto é logikos
uma palavra grega derivada de logos e ocorre só
duas vezes na bíblia e ela traz clara ideia de
logica, inteligência, razão e não tem relação com
algo que não seja razoável.
Nosso culto a Deus é um ato intelectual derivado
da mente capaz de afetar nossa conduta.

Sem logos não temos rhema; a falta de logica
pode anular o rhema de Deus. Rhema sem logos
é misticismo vazio. Enfim sem o logikos anulamos o
rhema. Não sejamos eremitas.

2 - CULTUAR A DEUS COM A INTELIGÊNCIA É OFERTAR
A ELE TUDO QUE SOMOS NA NOSSA HUMANIDADE
 “E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e
de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus 22:37

Em Mt 22:37 jesus nos ensina qual é o grande mandamento de Deus e
como devemos amar a Deus; Jesus cita três palavras que são chaves
para entendermos o papel da nossa humanidade na fé cristã: ele fala
do Coração (kardia), alma (psique) e mente (dianoia).
 A palavra em Mt 22:37, para ‘entendimento’ é dianoia e
significa: mente como centro das habilidades intelectuais, afetivas e
volitivas, meio de expressão do pensamento e do afeto, pensamentos
tanto bons quanto maus.

3 - O culto racional é a resposta
apropriada a graça salvadora
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que
apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1.
 Notem a expressão paulina “apresenteis” que é a expressão
grega paristemi paristano que traz a ideia de responder;
tradução literal pode ser: estar ao lado presentemente
presente, provar fornecer. Isto nos induz a pensar que Paulo
está dizendo que devemos responder ao grande presente de
Deus que é a salvação pela graça antes de qualquer coisa
com nosso reconhecimento e compreensão.


4 - O culto inteligente é uma oferta
da vida
Crisóstomo diz. Como pode o corpo se tornar um sacrifício? Que o olho não
olhe para nenhum mal, e isto é um sacrifício. Que a língua não expresse nada vil,
e
isto é uma oferta. Que a mão não produza nenhum pecado, e isto é um
holocausto?
Mas ainda mais – isto não basta! – devemos ativamente nos exercitar no bem; a
mão
dando esmolas, a boca abençoando os que nos maldizem, o ouvido não
cessando de
ouvir a Deus". Oferecer nossos corpos como “instrumentos de justiça" é
“agradável a
Deus".


5 - O culto inteligente é uma oferta de
santidade voluntaria
Em Rm 6:11 Paulo fala sobre a santidade como uma decisão racional “Assim também vós
considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso
Senhor.” Romanos 6:11

O processo de santificação é, portanto, primeiro um
desenvolvimento intelectual, através do qual descartamos as
ideias antibíblicas, tais como evolução e suas implicações, e
faz com que nossos pensamentos e ações se conformem à
palavra de Deus.

6 - O culto é uma oferta de constante busca
por ser agradável a Deus
“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2
Um espírito anti-intelectual asfixia o pensamento cristão, e, portanto, destrói a
capacidade de alguém de "experimentar e comprovar a vontade de Deus".
Muitas pessoas alegam que desejam conhecer a vontade de Deus, mas falhando
em seguir a instrução de Paulo, entendem incorretamente a própria natureza da
vontade de Deus e como ele a revela para nós.
O misticismo pode ser mais espetacular e romântico, mas é também a forma
antibíblica e preguiçosa de buscar a Deus.

CONCLUSÃO


A fé cristã é baseada na racionalidade curada
pelo novo nascimento (regeneração do espirito
humano) que vai sendo desenvolvida à medida
que conhecemos a Deus pelo relacionamento
com o Espirito Santo que nos ajuda a compreender
os processos de transformação de nossa
mentalidade.

 Ser

racional neste sentido é a forma mais espiritual
de viver e o caminho mais curto para o
sobrenatural, além de aumentar nossa
capacidade de relacionamento com Deus.

