
Essa semana o mundo assistiu 
estarrecido o retorno ao poder no 
Afeganistão por parte dos extremistas 
islâmicos do Talibã. Além das terríveis 
cenas do desespero do povo em fugir do 
país, muitos são os relatos de temores 
de perda de direitos e opressão contra 
mulheres e minorias, dentre esses os 
nossos irmãos e irmãs em Cristo, os 
cristãos secretos daquela nação.

Mesmo antes do retorno do Talibã 
ao poder, o Afeganistão já era o 
segundo país onde cristãos são mais 
perseguidos. Ser cristão neste contexto 
é estar sobre o constante risco de 
prisão, tortura, morte e isolamento 
social, as mulheres em especial sofrem 
com a perda de maridos provedores que 
são martirizados, e podem ser vítimas 
de matança de honra, ou serem 
vendidas como escravas.

O martírio e a perseguição, embora 
tristes, não deveriam surpreender um 
cristão. Cristo morreu e sofreu por nós, 
todos os apóstolos menos João 
morreram em testemunho da verdade, 
e assim foi e é com diversos irmãos fiéis 
ao Senhor. O que certamente deveria 
surpreender a um cristão é, tendo sido 
alcançado pela graça de Deus, 
desfrutando de saúde física, dotado de 
liberdade religiosa, vir a valorizar mais a 
medos incoerentes, preguiça ou 

entretenimento, acima da livre reunião 
com outros irmãos em Cristo.

O que um cristão afegão daria, para 
estar presente no culto do último 
domingo? Irmãos, atravessamos 
tempos difíceis recentemente, e ainda 
vivemos desdobramentos dessa 
pandemia, no entanto não fomos 
chamados para viver isolados, a 
transmissão online do culto não é a fé 
cristã. É tempo sim de servir ao Senhor, 
de comungar com os irmãos, e de nos 
lembrarmos que a missão de Deus não 
parou nem mesmo na quarentena. 
Continuamos sendo chamados a adorar 
ao Senhor, edificar aos crentes e 
anunciar as boas-novas da salvação.

Descansemos no Senhor. E 
descansados nele, nos movamos na 
direção da obediência, da fé, da 
esperança e do amor.

Que o Senhor nos livre de um 
cristianismo meramente assistido em 
telas, e nos envolva ativamente em sua 
grande missão no mundo, para a sua 
própria glória.
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