
VIGILANTE 

 

 
“Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por 

meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os 

rudimentos do mundo, e não segundo Cristo” (Cl. 2: 8). 
 

O maior milagre que pode acontecer a um ser humano é sua 
conversão a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A alma da pessoa, acostumada 
com as tradições e rudimentos do mundo, como que se “destaca” desse mundo, 
mas sem sair dele. É algo indescritível. Só quem viveu e vive essa experiência 
sabe como é. 

 

Como disse um pregador, certa vez, a maioria das pessoas 
buscam os milagres para elas, não nelas. Porém, o milagre de se converter ao 
Senhor é operado em nós. Em nós, para nós e também para o mundo. Mas, 
essencialmente, esse é um milagre que acontece no mais profundo ser da 
pessoa. Bem lá dentro. 

 

Vivemos (de certa forma) acostumados com o que acontece à 
nossa volta. O que chamamos de “normalidade” (porque estamos habituados), 
nem sempre é a forma ideal de vida. Nós fomos inseridos em um contexto 
preexistente, que não escolhemos, nele crescemos e nele vamos adiante, sempre 
nos adaptando. E assim, se ninguém nos der uma “cutucada”, uma boa 
“chacoalhada”, corremos o risco de chegarmos ao fim da caminhada sem 
Jesus... 

 

E se alguém lê este texto e ainda está sem Jesus, que estas 
linhas tenham o efeito de lhe dar uma “trombada”, bem dada. Apesar da 
brincadeira, o assunto é muito sério. Melhor seria não ter nascido do que 
terminar a vida sem o Redentor. Ainda que tal vida tenha sido a melhor 
possível. Do lado de “lá”, as opções terminam e não há escolhas a se fazer. E 
não é o destino que estará selado, mas a eternidade. 

 

Contudo, o assunto deste texto nos leva a outra reflexão, 
apesar de não se poder desprezar o que foi dito acima. De fato, podemos 
perceber que o milagre operado em nós pode ser sintetizado em uma palavra: 
transformação. Alguma coisa mudou dentro de nós. E é evidente que tal 
mudança repercute fora de nós, em nossa convivência com os outros e no nosso 



 

 

 

 

cotidiano. Mas a “coisa” começa lá dentro, onde só Deus vê, onde só Ele 
alcança. 

 

O conhecimento da Verdade liberta. Palavras de Jesus, aliás: 
“conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (Jo. 8: 32). Conhecer a 
Verdade é se converter a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Antes éramos 
escravos das nossas origens, do nosso meio social e, também, dos nossos 
hábitos e costumes. A “normalidade” da vida imperava sem inimigos, sem 
quaisquer entraves. De repente, a “trombada”: Jesus. 

 

As tradições e os rudimentos do mundo, outrora nosso “porto 

seguro”, passam a nos escandalizar. “Escamas” caem de nossos olhos e nossa 
perspectiva do mundo passa a ser a do Pai. Nova realidade desponta, aliás, a 
verdadeira, a única. Bíblia, novos interesses, convivência com pessoas que 
buscam a mesma graça, uma linguagem nova, tudo diferente. Uma grande 
mudança, de fato e em verdade, mas com o ponto conflitante de ainda estarmos 
no mundo, e isso significar que aquelas velhas práticas, acima comentadas, 
ainda nos atraem (apesar de nos escandalizarmos nelas). É a luta da carne 
contra o Espírito. E nós bem no meio da confusão, no centro do conflito. 

 

É assim. E como se já não bastasse a dificuldade do embate 
ininterrupto que enfrentamos, ainda nos deparamos com proibições e jugos 
impostos pelas igrejas, por homens. “Cristo nos libertou para que sejamos de 
fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da 
escravidão” (Gl. 5: 1). Uma vez libertos da escravidão a nós imposta pelo 
mundo, muitas vezes nos vemos na escravidão das tradições, práticas e 
rudimentos de igrejas. No lugar onde devíamos exercer nossa liberdade, pelo 
amor e pela graça, acabamos novamente como escravos. 

 

Há uma extensa lista na Bíblia de tudo o que não devemos 
fazer (se realmente somos guiados pelo Espírito Santo). “As obras da carne são 
conhecidas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, 
inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, 
bebedices, orgias, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, 
como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino 
de Deus” (Gl. 5: 19 a 21). Isso tudo, de maneira absoluta, deve ser por nós 
evitado a todo custo, além de representar um resumo da nossa luta diária de 
renúncias por amor a Cristo Jesus. 

  



 

 

 

 

Por outro lado, também temos ainda outra lista, igualmente 
encontrada na Bíblia Sagrada, desta vez daquilo que devemos fazer, adotando 
seus itens como condutas aprovadas por Deus. Diz então a Palavra: “Mas o 
fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que 
são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e 
concupiscências” (Gl. 5: 22 e 23). Que lista abençoada, não? 

 

Portanto, critérios para distinguir o certo do errado, e vice-
versa, nos foram dados por Deus. Temos o suficiente para observarmos a 
vontade do Senhor, que se resume no conteúdo da Bíblia Sagrada. A verdade, 
porém, é que muitas vezes nós fazemos o que não devemos e falhamos 
justamente naquilo que é devido. Basta, para tanto, um simples vacilo nosso, e 
pronto: pecamos.  

 

E como se não nos bastasse tudo isso, ao buscarmos a 
comunhão em igrejas, frequentemente nos são impostas regras e normas, cuja 
origem é o pensamento de algum “iluminado”, mas que nada têm a ver com a 
liberdade para a qual Cristo nos chamou. Triste situação, mas é só a história que 
se repete: “Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros 
dos homens; eles, porém, nem com o dedo querem movê-los” (Mt. 23: 4). 
Doutrinas de homens, não de Deus.   

 

Explica-se melhor: entre as duas listas acima, que já nos dão 
um imenso trabalho para cumprir, há um “hiato”, uma “massa cinzenta”, cuja 
observância deve ser intuitiva pelo confronto de ambos os extremos. Ali não há 
certo tampouco errado, mas uma lógica divina que nos guia a buscar o acerto, 
dentro do contexto Bíblico. Acontece que os tais “iluminados” se aproveitam 
dessa “massa cinzenta” para criar doutrinas e regras, cuja criação vem do ventre 
deles mesmos (ideias de homens), que não confiam em Deus, uma vez que 
precisam “complementar” o que o Senhor nos deixou, como se a Bíblia não 
fosse perfeita e absoluta.    

 

Misericórdia de Deus para essas pessoas, pois que vivem no 
engano e enganam. Que nós sejamos guiados tão somente pela Palavra de Deus. 
Que o Senhor nos afaste dessas tradições e rudimentos de igrejas, cujo único 
efeito é o de nos “engessar” como crentes idôneos e piedosos. Que possamos 
estar sempre vigilantes e em oração, para que Deus nos livre desse jugo, dessa 
vil armadilha. 



 

 

 

 

Temos o suficiente na Bíblia para nos guiar. “Aquele, porém, 
que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo 
ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que 
realizar” (Tg. 1: 25). Basta-nos, pois, observar o que o Pai nos deixou. O que 
Deus não proíbe muito menos pode o homem proibir. “Todas as coisas são 
lícitas, mas nem todas convêm; todas as coisas são lícitas, mas nem todas 
edificam” (I Co. 10: 23). 
 

Nossa parte nessa história toda é estarmos sempre vigilantes, 
atentos em fazer o que agrada ao Senhor. “Aquele, pois, que pensa estar em pé, 
cuida para que não caia” (I Co. 10: 12). O jugo que nos é imposto por tradições e 
rudimentos de igrejas nos transformam em religiosos, cuja intenção maior é 
agradar a comunidade que frequentamos e demonstrar uma falsa imagem de 
santidade. Para agradar a Deus e ter conduta aprovada por Ele (que é o que 

interessa), basta observar o que Ele nos diz, pela Bíblia, andando em 
sinceridade. Um conselho de Paulo a Timóteo, mas que serve para todos nós: 
“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade” (II Tm. 2: 15). Quem 
maneja bem a Palavra da Verdade, tem menos chance de ser enganado por 
falsas doutrinas e falsos profetas. Sujeitemo-nos, pois, a Deus. Unicamente a 
Ele, pois é o que nos basta. Assim seja. 
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