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Além do básico
“Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não
lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus” (Hebreus
6:1).
Sou um amante de leite de vaca. Eu raramente deixo de tomar ao menos uma boa xícara
de café com leite pela manhã e, às vezes, à tarde também. Alguns especialistas dizem,
entretanto, que o leite não faz bem e que é um hábito da infância que deve ser abandonado.
Mas eu sigo tomando meu leite! Claro, diferente de quando eu era um bebê, quando o leite era
praticamente meu único alimento, hoje, crescido, entendo que o leite não possui tudo o que
preciso. Não posso me alimentar apenas de leite!
No livro de Hebreus, os dois últimos versículos do capítulo 5 servem de contexto para o
primeiro versículo do capítulo 6 destacado acima (por favor, leia-os). O autor de Hebreus faz um
contraste entre o leite (alimento dos imaturos) e o alimento sólido (para os maduros),
simbolizando os ensinos e doutrinas da fé cristã. Há um contraste entre o “menino” na fé e o
que é maduro na fé.
Como crentes em Jesus, nosso discipulado deve ser constante, pois nosso aprendizado
é permanente. Quando iniciamos nossa caminhada, precisamos conhecer e compreender
conceitos básicos da nossa fé, os “rudimentos da doutrina de Cristo.” Eles são a base para
construirmos uma fé cristã sólida e robusta. Assim, muitos de nós frequentamos as classes de
preparação para o batismo ou de “crescimento cristão”. Muitos são também ensinados por
crentes mais experientes para conhecer os conceitos iniciais da fé, que formam uma base, um
fundamento.
Mas o autor de Hebreus alerta que é preciso “deixar” esses rudimentos. É preciso
crescer e amadurecer na fé! Esse era o apelo do autor do livro de Hebreus àqueles que estavam
na iminência de abandonar sua fé em Cristo. Esse é o apelo da Palavra do Senhor para nós
também hoje. Precisamos crescer e amadurecer na fé. É claro que a caminhada cristã e a
experiência também irão proporcionar crescimento, mas é preciso também crescer no
conhecimento da doutrina até “à perfeição”. O sentido de perfeição aqui não é de perfeição
absoluta, sem falha ou pecado, pois isso é impossível. O sentido é o de ser “completo, maduro.”
Precisamos crescer em nosso conhecimento da Bíblia e de sua doutrina! Nosso
conhecimento não pode ficar estagnado, limitado, por exemplo, em saber o nome dos livros da
Bíblia de cor ou a memorização de uns poucos versículos-chave. Precisamos avançar e conhecer
mais a Deus, chegando ao ponto de concluir como Jó: “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os
meus olhos te vÊem” (Jó 42: 5 – ARA). Nosso conhecimento não pode se limitar aos rudimentos
básicos apenas. Precisamos crescer e adquirir mais conhecimento e experiência na caminhada
cristã, pois esse é o propósito de Deus para nós. Sigamos o conselho de Oséias 6: 3: “Então
conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor.”
REFLITA: Avalie a sua própria caminhada cristã: você está crescendo? Você ainda é um “menino”
na fé, quando já deveria ser mais maduro e experimentado? Precisamos buscar crescer
diariamente em nosso conhecimento de Deus e de Sua Palavra. Precisamos crescer em nosso
conhecimento doutrinário. Ore por isso!

