MÁRTIRE
“...e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não
tiver amor, nada disso me aproveitará.” I Co 13:3
Inicialmente destacamos que poucos são aqueles que consideram
martírio como sendo um dom espiritual. Entendo em parte o motivo,
ocorre que, se observarmos o texto base que utilizamos acima, ou seja, I
Co 13:3 vemos que “entregue o meu próprio corpo para ser queimado”,
pode e deve ser traduzido como mártire, e o mesmo, está lado a lado
com outros dons como: Profetizar, ciência, fé, línguas etc.
Em que consiste este dom?
Vemos que o dom de mártire consiste na capacidade especial que o
Senhor confere a alguns servos e servas, que se apresentam em favor de
Deus, mesmo em ambiente de pressão, onde o preço pode ser suas
próprias vidas, e se não, um grande sofrimento e privação. Podemos
dizer que muitos foram assim vistos e por nós hoje são reconhecidos
quando lemos as Escrituras Sagradas, exemplo:
Estevão – At 7: 59-60
Paulo – At 14:1-5; II Co 11:23-27
Tiago – At 12:2
Este dom estaria em exercício em nossos dias?
Diria que sim, pois hoje temos não poucos irmãos espalhados por
lugares extremamente perigosos no mundo, onde se dizer cristão
representa constante privação e anunciar o evangelho representa um
atestado de óbito. Este dom, muitas vezes estão sobre alguns
missionários (enviados por Deus para uma missão), evangelistas e
pastores que mesmo diante de ameaça de morte, não cessão de
apresentarem a palavra de Deus.
Convém ainda destacar que este é um assunto que merece a nossa
atenção. Se perguntassemos: Você morreria por amor a Cristo? Talvez
cheio de sentimentalismo você afirme – Sim, é claro que sim... mas, a
realidade é muitas vezes diferente.
Li em certa ocasião uma ilustração que pode ser bem utilizada neste
momento:
“certos irmãos viviam em um país comunista, onde todo cristão era
perseguido e se não negasse o evangelho era ou preso ou morto. Mesmo
mediante as ameaças alguns cristãos se reuniam as escondidas e ali
louvavam ao Senhor. Certa ocasião, estando os irmãos reunidos,
entraram ali alguns soldados fortemente armados atirando para o alto e
dizendo: todos com o rosto no chão... vamos... vamos. Todos deitaram
imediatamente, quando então um soldado começou a dizer, hoje tenho
ordem para matar a todos que confessarem a Jesus como Senhor e
Salvador, sendo assim, pretendo cumprir minha ordem, no entanto lhes
darei uma chance, chamarei um por um, e aquele que quiser poderá ir
para sua casa, tal ato significará que você não está disposto a morrer
por Jesus. O soldado então apontando para cada um deles começou a
chamá-los. Alguns quando chamados, em prantos, como quem sentindo

dores, viraram-se e retiraram-se daquele lugar, indo para suas casas,
outros poucos, mantiveram-se ali e disseram, morreremos pelo nosso
Senhor Jesus, pois se não podemos anunciar e cultuar Seu nome,
melhor nos será morrermos por Ele. Diante destes que assim se
apresentaram, mesmo com armas apontadas para suas cabeças, os
soldados disseram, alegrem-se irmãos, pois também somos cristãos,
mas como participamos do exército somente podemos nos revelar
àqueles que estão dispostos a morrerem por Cristo, pois sabemos que
também estarão dispostos a morrem preservando nossas vidas em
segredo pois o Senhor nos tem usado para livrarmos muitos da morte.”
Este exemplo serve para nos mostrar que ainda que você ame muito ao
Senhor, não significa que você está disposto a morrer sob qualquer
circunstância. Assim é a maioria de nossos irmãos, muitos amam e por
isso anunciam a Palavra de Deus, mas poucos morrem anunciando esta
Palavra.
Temos inúmeros casos de missionários que morreram ao tentarem,
romper uma fronteira, ou ao tentarem anunciar as Escrituras a
autoridades ou mesmo a povos. O irmão Peter Wagner, faz uma
brincadeira em seu livro quando diz que este é o único dom que
somente pode ser usado uma vez. Na verdade podemos dizer que este
sem dúvida é o único dom, cuja palavra de Deus assegura um galardão
extremamente superior.
“Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles
que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do
testemunho que sustentavam.” Apocalipse 6:9

