
ESTOU CANSADO, MAS NÃO SEM ESPERANÇA! 

“Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela 

para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra” (Efésios 5.25). 

Faço parte do grupo dos que “nasceram na igreja”, uma expressão que não quer dizer que 

o parto aconteceu dentro das dependências da igreja e nem que foi realizado pelo pastor. 

Nascer na igreja, significa simplesmente ter crescido no contexto do ambiente religioso, ter 

sido socializado na terminologia e no jeito de ser cristão, ter aprendido as Sagradas Letras 

desde criança participando de classes com nomes bem sugestivos como Pingos de Cristo, 

Cravinhos de Jesus, Ovelhas de Cristo, Cordeirinhos do  Céu etc. 

Depois de um bom tempo andando com Jesus e aprendendo todas as manhas do jogo 

religioso, vamos ficando críticos em relação ao pacote ou o Kit que nos são apresentados como 

sendo Reino. Estudando a Bíblia e desenvolvendo a salvação como o apóstolo Paulo nos exorta 

em Filipenses 2.12 – “ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor”, vamos 

entendendo que a visão do Reino é mais importante do que a nossa própria visão do Reino. 

Estou cansado de muita coisa, não acredito mais num monte de coisa que não tem nada 

ver com a cultura do Reino e nem com o caráter de Jesus. Não suporto mais o discurso 

religioso velado de exclusão e categorização das pessoas, da fofoca que destrói vidas e fica 

imune de exortação, dos pecados que são supervalorizados e outros que são até mais graves à 

luz da Bíblia e que nem sequer são lembrados, dos comentários maldosos que são ditos com 

contornos de espiritualidade e santidade aos iguais que não testa a hospitalidade da alma 

quando o diferente está em jogo e em resumo, cansei do sistema religioso que adoece e não 

promove a vida abundante prometida por Jesus. 

 O que motiva minha alma são as pessoas que continuam se encantando com Jesus, o 

pastoreio dos pequenos grupos que nos ensina que ainda é possível dividir o pão do Reino em 

todos os ciclos da vida, o Senhor da Igreja e Supremo Pastor – Jesus Cristo e a vida do Corpo 

que flui na simplicidade. 

 Não estou desanimado, apenas cansado do esquema que não é Reino. Não vou 

desperdiçar tempo e nem energia com questões que não promovem o evangelho e nem 

glorificam a Deus.  

Pastor Júnior Sipaúba, (cansado e Animado Discípulo). 

 

 


