
   

“Porque o que eles fazem em oculto até dizê-los é 
[vergonhoso]. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo 
condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta”.  
Efésios 5.12-13 (Almeida Corrigida e Revisada) 
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Parafraseando um pensamento de certa pessoa, diria: “É certo 
que todos as vezes comete alguns erros na vida. Também é certo que 
há pessoas que cometem alguns erros com freqüência maior. Apesar 
desta possivel oscilação, posso afirmar com segurança que ninguém 
– pode – ficar errando o tempo todo”. 

  
É correto afirmar que em qualquer um há algo parecido com 

um “transponder” (radar), que dá um alerta quando na iminência do 
pecado. Mas aqueles que estão longe de Deus têm um “sensor 
pirata”, que falha ou que dá sinal quase imperceptível e, por 
conseqüência disso, seguem num estilo de vida altamente destrutivo. 
Você já viu nos noticiários que uma simples falta de um alerta nos 
radares dos aviões causam acidente mortais! Percebe? 

  
Viver no erro, ou melhor,  na prática do pecado, é como andar 

no escuro. Uma série de obstáculos ficam invisíveis na “escuridão” e 
o tombo ou a queda será uma conseqüência certa. Isso é  o resultado 
certo quando se anda em trevas! Já o andar com Deus, o aceitar o 
desafio de seguir a vida com Jesus Cristo, é como andar na luz. Essa 
“luz” é aquela condição que evidência os obstáculos, ela lhe dá mais 
sensibilidade e a probabilidade de você cair é muito menor. Percebe o 
contraste entre Luz e Trevas? Percebe o perigo em não ter a 
companhia do Pai? 

  
Pensando neste contraste, o apóstolo Paulo ressalta a 

importância de se fugir do pecado, da aparência do mal. “Não vos 
enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes” (I 
Coríntios 15.33). Alguma vez seu “radar” já alertou sobre esse 
perigo? 

  
Conclusão: Hoje mais uma alerta soa no seu coração! Preste 

bem atenção. Quer bom resultado você espera se associando com 
aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus para a sua 
vida? Eu sei que as ofertas do mundo parecem ter um gosto mais 
agradável, mas quem disse que a vida com o Senhor é sem graça? 
Pelo contrário, ouse todos os dias dedicar sua vida a Deus e você 
perceberá o verdadeiro colorido que há na vida. Uma vida com 
propósitos te aguarda no Senhor! Fique longe das trevas, corra para 
Cristo e Ele te iluminará. Pense nisto. 
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