Devocional 60 anos – Número 21 – 21/01/2020

Pr. Allan Amorim

De volta ao básico
“Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as
murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não
falsificado, para que por ele vades crescendo” (1 Pedro 2: 1-2).
Anos atrás, um dos meus pastores e autores prediletos, Adrian Rogers, escreveu um
livro, em dois volumes, que ele chamou de “Back to the Basics” (De volta ao básico). Nesses
volumes, o Pr. Rogers cobriu as principais doutrinas da fé cristã de forma bastante didática. Ele
escreveu sobre questões importantes: como ter certeza de que a Bíblia é a Palavra de Deus;
como ter certeza da salvação; como ter uma vida cheia do Espírito, dentre outras; ele escreveu
sobre o básico importante da fé.
Em dois momentos importantes, ao menos, precisamos ser expostos ao conteúdo básico
da fé cristã: O primeiro é quando nos convertemos e estamos iniciando nossa vida com Cristo.
Erroneamente, alguns chamam essa etapa de “discipulado.” Na verdade, o discipulado não cessa
com nossa maturidade, mas deve ser constante em nossa vida. Ser discípulo, afinal, é ser um
seguidor de Jesus e isso não cessa após alguns anos na fé. Se você está começando a sua
caminhada cristã, deve buscar conhecer todos os elementos essenciais, bíblicos e doutrinários,
que irão nortear a sua busca por Deus e a sua jornada de crescimento na fé.
Um segundo momento seria uma espécie de “revisão”, isto é, algum momento de nossa
caminhada em que julgamos necessário rever e sedimentar nosso conhecimento, talvez para
que possamos ajudar outros em sua caminhada. Isso também é importante! Você não precisa
ser diácono ou professor da EBD para assumir a função de instrutor ou discipulador... você pode
fazer isso como parte de sua vida cristã.
No texto em questão, Pedro enfatiza primeiro o abandono de práticas antigas
pecaminosas, que caracterizam a vida antes da conversão. Antes de adquirir os novos hábitos,
o crente deve abandonar as velhas práticas pecaminosas. Perceba que o tempo verbal de
“deixando” sugere uma ação constante de nossa parte. Isso precisa ser feito diariamente! O
pecado impede nosso progresso e caminhada com Deus. O autor de Hebreus sugere o mesmo:
“... deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com
paciência a carreira que nos está proposta” (Hb. 12: 1b).
O texto de 1 Pedro segue com um imperativo: “desejai afetuosamente...”, que traz um
tom firme e terno de um pastor que deseja o crescimento de suas ovelhas. O imperativo
demonstra que devemos desejar, buscar ativamente o nosso crescimento. Não seremos
alimentados como se estivéssemos à mesa e alguém nos desse tudo à nossa boca. Jesus é o Pão
da vida, mas precisamos buscá-lo intencionalmente. O resultado é que iremos crescer
gradativamente, aos poucos: “...para que por ele vades crescendo.” Assim como uma criança
cresce e se desenvolve, nossa fé e nosso conhecimento também deve ser desenvolvido. Se a
criança não for alimentada adequadamente, ficará fraca e poderá até vir a morrer. De igual
modo, o crente pode se enfraquecer na fé e morrer de “inanição” espiritual.
REFLITA: Eu não sei em que estágio da caminhada com Cristo você está, mas sei que você precisa
crescer! Você precisa se conscientizar disso e buscar esse crescimento. É preciso também
perceber se é hora de fazer uma “reciclagem” para poder crescer mais. Seja o que for, é hora de
ação! Ore por isso!

