
IGREJA: UMA COMUNIDADE REDENTIVA 

 

"O que é um coro particular de demônios? É uma metáfora para falar de 

certas coisas que nos atormentam há milênios e a cada dia de nosso 

cotidiano. A filosofia, em sua origem grega, surge para 'concorrer' com as 

religiões e seus mitos na tentativa de responder a esse coro de demônios. 

Religiões e mitos existem, entre outras coisas, para explicar esse coro de 

demônios" (Luiz Felipe Pondé, Filosofia Para Corajosos). 

 

Todos nós lutamos com o nosso "coro particular de demônios", questões que 

muitas vezes tiram o nosso sono, que desafiam a nossa fé e também a nossa 

tendência de conceber a vida com uma certa lógica e harmonia. Viver, 

definitivamente não é uma questão simples como muitos imaginam ou fingem 

imaginar. 

 

A ideia de coro de demônios vem do cristianismo antigo, quando os monges iam 

para o deserto (séculos II, III, IV) e buscavam enfrentar todos os tipos de 

tentação. Essas tentações, em geral associadas a riquezas, poder, prazer, 

vinham acompanhadas de visões, delírios e vozes batizadas de coro de 

demônios. Estamos a todo momento lidando com injustiças, medos, violências, 

partidas, dores, sofrimento, rupturas etc. 

 

Tenho uma grande preocupação com a nossa sociedade de "cosméticos", que 

tenta esconder a real necessidade da alma humana, que insiste em responder 

dramas profundos com literatura de autoajuda e nem os pregadores modernos 

fogem à regra, pois vejo uma geração de líderes que são insensíveis aos dramas 

humanos e que demonizam a dor da alma. Como consequência alguns sofrem 

em silêncio, pois vivem debaixo de culpa e vergonha patrocinados por um 

sistema religioso hipócrita e metido a perfeito.  

 

Somos uma comunidade redentiva, um lugar de acolhimento (nós usamos e 

abusamos dessa palavra) e de cura. Minha oração é no sentido de fornecermos 

a hospitalidade da alma para os cansados e sobrecarregados, assim como o 

Senhor ensinou: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, 

e eu vos aliviarei" (Mateus 11.28). 
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