Nova Identidade
Crise de identidade! Esta é uma realidade e um
desafio enorme na sociedade atual. Muitas pessoas,
enfrentam, enfrentaram, ou enfrentarão este tipo de
crise na vida!
Zygmunt Bauman, foi um respeitado sociólogo e
filósofo polonês, que fez uma leitura bem cristalina e
relevante a respeito do conceito de identidade nos
tempos atuais, inclusive este assunto, foi tema de seu
livro intitulado “Identidade”. Certa ocasião em uma
entrevista ele fez a seguinte afirmação:
“... a identidade não só deixou de ser uma herança,
como passou a ser uma construção contínua, com base
em opiniões públicas, norteada pelos conceitos e
pré-conceitos da sociedade. Neste caso, observa-se a
efemeridade e a liquidez da definição do conceito de
identidade, visto que, ele transita nos moldes e na
caminhada da sociedade, trata-se de uma construção
singular com base em uma pluralidade, portanto,
interpessoal, efêmera e inconstante...”.
Na narrativa dos evangelhos, encontramos João
Batista, alguém que tem sua identidade bem definida!
Jo. 1.19-21, 29,36; Mc. 1.4
1- João, sabia quem ele NÃO era: “Este foi o
testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém
enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem
quem ele era. Ele confessou e não negou...”: Declarou
abertamente: 1- “Não sou o Cristo”; 2- É Elias?”, Ele
disse: “Não sou”; 3- “É o Profeta?”, Ele respondeu:
“Não”;
2- João, sabia quem ele ERA: Que diz você acerca
de si próprio?” Respondeu com as palavras do profeta
Isaías: 1- “...Eu sou a voz do que clama no deserto”; 2“...depois de mim vem alguém mais poderoso do que

eu...” ; 3- “... eu não sou digno nem de curvar-me e
desamarrar as correias das suas sandálias”
3 - João sabia o que estava FAZENDO aqui:
1-“Assim surgiu João batizando no deserto”; 2--“...e
pregando um batismo de arrependimento para o
perdão dos pecados”; 3-“ Vejam! É o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo!
Isto me fez pensar em um pastor Anglicano John
Newton, que tendo vivido antes de sua conversão
como um traficante de escravos, tornou-se um
grande defensor na Inglaterra do fim da escravidão,
influenciando o abolicionista William Wilberforce,
que nasceu numa família nobre da Inglaterra, foi um
político importante. A graça do Senhor Jesus alcançou
Newton, sua vida, conduta e seus propósitos foram
transformados! Entretanto por muitas ocasiões,
mesmo após sua conversão ele mencionava que:
“ainda podia ouvir os gritos dos escravos nos navios
negreiros...” e um dia escreveu a seguinte declaração:
“Eu não sou o que devo ser; Eu, não sou o quero ser;
Eu não sou o que um dia serei, mas, eu não sou o que eu
já fui... e pela graça de Deus eu sou o que sou”
Quando somos acolhidos por Deus, por meio da fé
em Cristo Jesus, ganhamos uma nova identidade. Já
não somos o que éramos antes, nos tornamos filhos
amados por Deus, feitos novas criaturas e temos o
propósito de viver e fazer tudo para a glória dEle!
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