
 
 
"Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia" 
I Coríntios 10.12 Thompson (Contemporânea) 
  
I Carta aos Coríntios (Ajudar ou Destruir?) 
 
Você consegue ficar sem fazer alguma crítica a alguém? Missão impossível? 
Em Romanos 14.4 está escrito: "Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para o 
seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. E estará firme, pois poderoso é Deus 
para o firmar". 
Não entendo que a Bíblia proíba as criticas, a grande questão é se essa 
"crítica"tem o objetivo de condenar. Quem julga os outros com motivações 
erradas ou atitudes negativas não está procurando edificar, antes, tenta 
destruir. Mas precisamos de atenção até mesmo com as chamadas "criticas 
construtivas", que vem para ajudar o fraco a tornar-se forte, porque até esse 
tipo de crítica confronta a pessoa! É por isso que devemos ter cuidado com 
essas atitudes. Como fazer então? Devemos auxiliar com genuíno amor e 
respeito! Quem corrige o outro deve ter em mente as próprias deficiências e 
assim auxiliar com paciência!  
"Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, 
corrigi o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não 
sejas também tentado" (Gálatas 6.1). Você se preocupa em manter uma 
unidade fazendo com que o mais fraco também cresça? Ou você se tornou 
alguém convencido achando que é melhor que os outros ou até mesmo mais 
espiritual?  
É certo que quanto mais convencidos estamos, mais nos distanciamos de fazer 
o bem ao próximo. Se você está nesta condição, então deixe-me resumir o 
comportamento: "ele não merece minha atenção, pois ele é muito errado. Ele 
bem que poderia agir como eu". Isso é chamado de prepotência e não agrada 
a Deus. Faça diferente, "pois quem és tu" e quem sou eu para nós 
posicionarmos como exemplares?  
Você se engana achando que está isento de pecar. Talvez não da mesma 
forma que o seu próximo, mas saiba que qualquer pecado leva ao mesmo fim - 
para a Morte Eterna. Escolha hoje o que você vai fazer. Vai produzir vida 
ajudando o seu próximo ou vai destruir vidas se colocando como melhor do que 
os outros? Pense nisto. 
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