
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus entes queridos. O texto que compartilhamos hoje, de autoria 
de nosso caçula Davi, carece de uma leitura acurada da carta de Paulo aos 
Efésios, especificamente do capítulo 3, dos versos 14 ao 21. Então, dito isto, 
reserve alguns minutinhos desse novo dia para essa leitura. Sigamos ao 
escrito: 

 

BLINDADO 
Davi De La Fuente Cezar 
 
A vida de santidade é um exercício que, por si próprio, exige 

profundidade. A cristandade não assume a existência de qualquer muro entre 
o que lhe define e as demais coisas que a rejeitam. Ela implica que a 
possibilidade de estar entre ambas coisas é inexistente se, sobre você, 
encontra-se o sangue de Cristo. Verdade seja dita, não existem indivíduos 
"parcialmente" perdoados. Uma vez alcançados por sua misericórdia: 
eternamente destinados a viver para a Sua glória. A questão maior é que, 
diante da superficialidade dos testemunhos dos "ditos" cristãos, a dimensão de 
poderio de tal transformação tem sido desfigurada de sua natural 
magnificência. Fato é: dentre diversas razões, a falta de um honesto 
compromisso por parte dos eleitos de viver submissos a uma vida de satisfação 
plena na Palavra e de constante renúncia para a adoração de Seu Nome é, no 
mínimo, preocupante. Como forma de abordar a beleza e amplitude dessa 
mudança que Ele propõe aos seus filhos, usamos do texto de Efésios 3, dos 
versos 14 ao 21. 
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Introdutoriamente, o contexto histórico a que este texto é 
aplicado é importante para conhecer a realidade a que Paulo se coloca como 
intercessor. Ao ser posto pelo Senhor como um ministro da pregação de Seu 
Evangelho, mensagem essa focada na reconciliação do povo gentil, aquele 
servo se coloca como alguém que entende a onipotência do seu Mestre, 
principalmente ao reconhecer que a salvação e a adoção são atos 
inteiramente colocados sobre a Sua própria decisão (Efésios 3: 7, 14-15). 
Assim, até a metade do verso 17, ele coloca a sua oração como um pedido 
para que Ele proporcionasse aos indivíduos daquela Igreja experiências reais 
da manifestação do Espírito Santo naqueles corações. Não porque ele 
duvidasse da eleição dos mesmos. A sua verdadeira intenção era a de que, 
através do desejo ardente por essa habitação, aquelas pessoas passassem a 
priorizar o tempo que lhes era dado para desenvolver uma relação íntima e 
sincera com o Deus que as escolheu, através da oração, por exemplo (Efésios 
3: 16-17; Filipenses 1: 9-10) Semelhantemente, a mesma relevância é 
atribuída à busca pelo aprofundamento das Escrituras, a fonte da esperança 
advinda da compreensão que temos de que Ele é poderoso para alcançar 
qualquer homem, até mesmo o “pior” dos pecadores, de sua mais profunda 
condenação, libertando-o eternamente e concedendo-o uma habitação 
celestial ao lado do Pai, preenchendo-nos de Sua maravilhosa graça (Efésios 3: 
17-19; Tito 2: 11-14)). Caminhando para o fim do capítulo, Paulo ainda 
esclarece o quão bom é ter conhecimento do seu poder, a ponto de 
manifestar também a necessidade que os cristãos possuem de estarem 
deleitados em adorá-Lo e servi-Lo em qualquer circunstância (Efésios 3: 20-
21). 

 
Finalmente, observamos a quão catalítica é a convergência de 

sua natureza com a nossa no momento em que somos alcançados por Suas 
mãos. Tal mudança é inigualável e é a maior ferramenta dEle para a 
propagação de sua boa notícia a todos. O vaso não fora pintado por fora, nem 
ornamentado para esconder todas as suas falhas. Fora partido em pedaços e 
remodelado para ser útil à vontade de quem o reconstruíra. Ser um discípulo 
fiel de Cristo transcende a racionalidade humana e faz de um simples homem 
um adorador, a partir da consciência que o Consolador o concede de ver a 
quão quebradiça é a sua alma, porém quão perfeito, protetor e reluzente é o 
Rei a quem damos tudo que somos. 
 


