
Andando em Cristo 
 

“Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e 

edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça” 

(Cl 2.6,7) 

 

Todos os cristãos estão trabalhando e sendo trabalhados para solidificarem sua 

nova identidade em Cristo. Nessa caminhada com o Redentor há muitos riscos de não 

enxergarmos o necessário para tal empreitada. O processo de radicação, edificação 

e confirmação na fé, absolutamente necessário, é uma experiência comum a todos os 

cristãos. Nesse processo corre-se o risco de não crescer em ações de graça e ficar cego, 

vendo só o que está perto “Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, 

fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de 

nosso Senhor Jesus Cristo” (2 Pe 1.8). Enxergar só o que está perto é chamado por Pedro 

de cegueira. Na verdade, há várias possibilidades para a manifestação de uma 

cegueira, ou cegueiras.  

 

1) Cegueira quanto à Identidade 

É aquela que não percebe o quanto presente o pecado ainda se encontra nos 

filhos de Deus e a real necessidade de não se brincar quanto à vida de consagração 

como também todo o esforço necessário de se envidar para se ter sucesso nessa 

empreitada. 

1.1) Quanto ao pecado - Quando se menospreza o poder do pecado em nós 

“Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, 

corrigi-o com espírito de brandura; e guarda-te para que não sejas também 

tentado” (Gl 6.1). Nessa atitude de subestimar o pecado em nós não nos 

damos conta de como buscamos substitutos de Deus para nós. Essa é uma 

predisposição que o pecado coloca na vida de todos. Uma das 

dificuldades das pessoas se empolgarem com o Evangelho é a dificuldade 

de perceber exatamente esse ponto. Devido a uma cegueira que nos leva 

a enxergarmos só o que está perto. 
1.2) Quanto a Cristo – Quem somos em Cristo? Esse é facilmente um aspecto que passa 

despercebido por todos devido a essa cegueira espiritual. Essa amnésia quanto a essa nova, 

completamente nova, identidade que temos em Cristo nos levará a buscar alguma forma de 

substituí-la. O que não é nossa identidade: 

 - nosso trabalho; - divórcio vivido; 

 - nossa paternidade/maternidade solitária; - nossa depressão; 

Nossa identidade não é sinônimo de desempenho. Identidade ≠ Desempenho. 

Somo uma criatura completamente nova em Cristo “E, assim, se alguém está em Cristo, é 

nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas” (2 Co 5.17). 

 

2) Cegueira quanto à Provisão  

Não viveremos de forma apropriada à nossa real identidade, no presente momento, a 

menos que entendamos a provisão de Deus para nós “Visto como, pelo seu divino poder, nos têm 

sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo 

daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude” (2 Pe 1.3). 

 

3) Cegueira quanto ao Processo  

O que Deus fará para que essa nova identidade se solidifique. Deus não está trabalhando 

para nosso conforto, mas, para o nosso crescimento “Por isso, não desanimamos; pelo contrário, 

mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de 

dia em dia” (2 Co 4.16). Isso vale para todos. Mudança é a regra geral para todos. Cuidado com 

aquilo que “pretende ser” mas, não é para lhe ajudar nesse processo: 

- altivez “e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo 

todo pensamento à obediência de Cristo” (2 Co 10.5) é um exemplo disso que se pretende ser. A 

NIV traduz “altivez” como “pretensão do ser” podendo ser assemelhada a uma “mentira 

plausível”.  

Tudo o que usa da máscara do evangelho, mas, não encontra sua raiz nele utilizando o 

trinômio “identidade/provisão/processo” de forma deturpada, podendo ter suas raízes lá mas, 

está incompleta. Exemplos: 

3.1) Formalismo – o formalismo é cego para a seriedade da minha condição espiritual e 

minha necessidade constante da graça de Deus. Deus condenou o formalismo (Is 1; Mt 23.23-28). 

Para esse tipo de atitude, o evangelho se reduz à participação nas reuniões e ministérios da igreja; 



3.2) Legalismo – para esses Deus é um severo juiz que está pronto a punir àqueles que não 

andarem em seus padrões. O legalismo deixa de perceber que ninguém pode satisfazer as 

exigências de Deus. Para essas pessoas o que acaba sendo cultivado é o orgulho, a impaciência 

e o espírito crítico. 

3.3) Misticismo – é aquele que é um consumidor de experiências. Busca êxtases espirituais 

e encontros dinâmicos com Deus. Nos intervalos entre essas experiências (maconha espiritual) sua 

fé é absolutamente ineficaz. 

3.4) Ativismo – busca o que é certo e não a Cristo. Todo mundo que busca a Cristo vai 

encontrar o que é certo, mas, nem todo o que busca o que é certo vai encontrar a Cristo. Esse 

tipo de pessoa busca condenar o mal externo. É o monasticismo moderno. Os monásticos diziam, 

essencialmente que existe um mundo mal e que a forma correta de lutar contra esse mundo é 

separando fisicamente dele. O que os monastérios fracassaram em enxergar é que o mal estava 

dentro de todo monge. Localizaram perto de monastérios inúmeros esqueletos de crianças. 

3.5) Biblicismo – são pessoas que dominam a Palavra, mas, não permitem que ela o 

domine. A questão nunca é o quanto sabemos, mas, o quanto aquilo que sabemos permitimos 

que determine nossa forma de viver. 

3.6) Psicologismo – estão, por vezes, mais à procura de necessidades não satisfeitas do 

que de redenção. 

3.7) Socialismo – o evangelho é reduzido a uma rede de relacionamentos satisfatórios. A 

igreja virou um clube social. Pessoas são colocadas no lugar de Cristo. 

Há muito o que todos precisamos considerar no processo de “andar em Cristo”. Resistir a 

tudo isso relatado anteriormente. Por que tudo isso é atraente? Porque é plausível. Parece 

verdade, mas, não é. Por que é plausível?  

1) Porque são alterações sutis – um dos grandes problemas atuais não são os grandes 

pecados mas os pequenos, os sutis (numerosos e constantes); 

2) Porque são problemas espirituais que precisam de tratamento – o farisaísmo é sutil 

porque todos temos o nosso farisaísmo para tratar. Nenhum de nós gosta de pensar que somos 

tão maus como as Escrituras definem. E assim por diante. Deus derrame graça superabundante a 

todos os seus filhos que lutam nessa caminhada com Cristo. 
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