
  

 

“Porque eu já lhes disse antes muitas vezes, e agora o digo 

novamente com lágrimas nos olhos: há muitos que andam 
pela estrada cristã, mas na realidade são inimigos da cruz de 

Cristo” Filipenses 3.18 Viva 
  

Quando eu era criança, costumava assistir a corrida de Fórmula 
1 com meu pai. Meu pai, um fã declarado dos pilotos brasileiros, 

torcia ferozmente. Minha alegria, apesar de dizer fazer parte do 
“time” (da família), estava na vitória dos estrangeiros. Para mim, o 

divertido ali era ir contra o caminho que meu pai seguia só para 
implicar. Estranho não é? Que vergonha! 

  
Bem, isso aconteceu até que um dia, enfurecido pela derrota 

iminente do piloto Senna e diante da minha alegria, ele me convidou 
a sair da sala, a deixar de fazer parte deste “time”. Logicamente a 

conversa não foi tão “cabeça” assim. Passei perto de levar algumas 

cintadas pela minha falta de respeito. Senti-me profundamente 
envergonhado é constatar que minha implicância era tão séria, pois 

eu estava contra alguém que se esforçava para me mostrar algo que 
ele tanto admirava.  

  
Lembrei-me deste fato quando li o versículo de hoje e refleti um 

pouco melhor sobre o que o apóstolo Paulo quer nos alertar. Ele não 
está falando daqueles inimigos declarados e que nem se quer chegam 

perto de você, mas ele está falando daquele que “diz” pertencer ao 
mesmo grupo que o seu! Ele fala das pessoas que se comportam 

como eu me comportava dentro de minha família. 
  

Você precisa entender que o nosso desejo é que você seja 
testemunha de que o propósito da vida cristã é que haja em nós o 

mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois se você é alguém 

que diz tê-lO recebido como único e suficiente Senhor e Salvador de 
sua vida, mas anda na contramão dos irmãos da fé, então você não 

pertence à Família. Entende? 
  

Em seu relacionamento conjugal há fidelidade? Se sim, 
pergunto: é visível?  

E no trânsito? Você é cristão lá também?  
No dia a dia as palavras que saem da sua boca promovem 

edificação? Ou amaldiçoa?  
  

Enfim, será que aqueles que “não tem” Jesus como Senhor e 
Salvado de suas vidas olham para você e vêem mais um motivo para 

não se envolverem? Será que não vêem um aliado, um inimigo da 
Cruz? Percebe? 

 



  

Pense Nisto 

 

Você pode ser a única Bíblia que muitos lêem. Esteja atento! Veja 
como é que você lida com a diversidade de ocasiões no dia a dia. 

Lembre-se que não é só o seu nome que é envergonhado no exercício 
do pecado, mas o de Cristo, O Filho de Deus! Quem verdadeiramente, 

pela fé, recebe Jesus Cristo, apresenta vida transformada. O cristão 
tem alegria inesgotável e não circunstancial. Você é da Família, do 

povo de Deus, ou não? 
 

Ore 
 

“Querido Deus fico constrangido só de imaginar que por minha 
conduta Seu Nome é envergonhado. Por minha causa Teu Filho 

enfrentou a Cruz, vergonha imensurável. Agora vejo em minha vida 
que a falta de bom testemunho O desagrada. Derrama do Teu 

Espírito sobre mim para que eu entenda qual é a Sua vontade em 

todos os momentos de minha vida. É pela fé em Jesus Cristo que oro. 
Amém” 

 
Fonte: Hagton 
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