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Marcos Roberto Inhauser
Uma coisa não entendo
Ainda que a busque compreender:
Como pode o conservador
no Reino de Deus crer?
Repete sempre o mesmo,
se orgulha do seu saber,
mas treme diante do novo
e já não sabe o que fazer.
Ser conservador implica
em manter o mundo como está,
crendo que tudo está bom
e que bom continuará.
Faz vistas grossas ao mundo
e à fome que nele há,
crendo que a pobreza
é o próprio Deus quem dá.
Ser conservador demanda
uma grande fidelidade,
não ao Cristo dos pobres
nem à Sua vontade,
mas a seu próprio sistema
que decide o que é verdade,
fazendo um mundo à parte
e ali vivendo em felicidade.
Ser conservador é congelar
a história em devaneio,
é negar o Reino
que em Jesus Cristo veio,
Reino que se faz presente
em minha vida e na de meu vizinho,
e que se fará completo
na festa do novo vinho.
Senhor, perdoa aos conservadores
porque não sabem o que fazem:
Crêem que são fiéis
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Ainda que à Igreja despedacem.
Buscam ser honestos
Segundo as trevas em que vivem,
caluniam aos que pensam
crendo que a Ti louvem e agradem.
Pai nosso, ao conservador
Dá-lhe visão revolucionária.
Permita que ele entenda
que o Reino é atitude solidária,
que não se vive o Reino só,
mas em vida comunitária.
Uma vida de amor,
Muito além da questão doutrinária.
Senhor, faz-nos entender,
ao conservador e progressista,
que em tu Reino poderá estar
até mesmo o fundamentalista;
que o que salva não é a ortodoxia,
mas Cristo e Sua morte.
Só Ele dá a vida,
Só Ele muda nossa sorte.
Marcos Inhauser
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