
EVANGELHO DE AREIA 
 

“Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que 

edificou a sua casa sobre a rocha; e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram 

com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que 

ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua 

casa sobre a areia; e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto 

contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína” (Mateus 7: 24-27). 
 

          Aristóteles pertenceu à Academia de Platão. Não era ateniense, mas da cidade de 

Estagira, e filho de um médico. Aristóteles é considerado como aquele que, na cultura 

grega, organizou, sistematizou e ordenou as várias ciências. Produziu um vasto tratado 

sobre a ética como ciência. Dentre as obras que tratam do tema creditado ao filósofo 

estão: Ética a Nicômacos, Ética a Êudemos e Ética Maior. Em seu tratado Ética a 

Nicômacos (2001, p.36) afirma: “A presente investigação não visa, como outras, ao 

conhecimento teórico (não estamos investigando apenas para conhecer o que é a 

excelência moral, e sim para nos tornarmos bons, pois se não fosse assim nossa 

investigação viria a ser inútil), cumpre-nos examinar a natureza das ações, ou seja, 

como devemos praticá-las [...] ”. 

          Uma investigação de qualquer natureza que não produza no mínimo uma 

reflexão, na percepção de Aristóteles viria a ser inútil.  Reflexão vem da expressão 

latina reflectere, que significa “voltar atrás”. Ou seja, um repensar detidamente, 

prestar atenção, analisar com cuidado e interrogar-se sempre sobre as opiniões, as 

impressões, os conhecimentos técnico-científicos e o próprio sentido da filosofia. 

        O Senhor Jesus nos ensina que não basta ouvir suas palavras, é essencial para o  

discípulo colocá-las em prática. Jesus compara a pessoa que apenas ouve e não 

internaliza a verdade, ‘a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia; e 

caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra 

aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína’. Tenho a nítida impressão de 

que nossa reflexão teológica é extremamente teórica, não ultrapassando os limites de 

uma categoria de repetição doutrinária. Em minha percepção, passamos muito tempo 

da nossa jornada espiritual construindo um tipo de vivência que denomino ‘evangelho 

de areia’.  

        ‘Evangelho de areia ‘ não nos transforma em discípulos de Cristo, mas tem o poder 

de nos moldar em soldados de chumbo de uma denominação religiosa; ele desaba 

diante dos ventos da vida; ele aprende, mas não chega ao conhecimento da verdade; 

ele não suporta as ‘caretas e os sustos’ da existência. Evangelho de areia é todo 

evangelho que significa ‘boas-novas’ para o outro, para o vizinho e não para minha 

vida. 

       Que o estudo da Palavra de Deus seja profundamente transformador em nossas 

vidas, pois não dá para ler a Bíblia da mesma forma que eu leio um gibi, uma revista 

Caras, um jornal ou coisa parecida. É preciso reverência interior para ouvir a voz de 

Deus!  



      Que a 1° Igreja Presbiteriana do Cruzeiro possa fazer do estudo da Bíblia um 

caminho de expressão de vida e de graça, e que a nossa oração seja a do salmista: 

“Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei” (Salmos 

119,18.). 
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