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As Heresias Nossas de Cada Dia (IV) 

Fica Conosco e Continua Conosco 

 “Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é 
tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles” (Lucas 24: 
29 - NAA). 

 Outra expressão também incômoda aos ouvidos é “fica conosco” ou sua irmã 
gêmea, “continua conosco”, dirigidas a Deus em oração. 

 Incômoda e assustadora. Parece que o povo do Senhor conhece bem pouco 
sobre sua presença em nosso meio. Há muitos que presumem estar Deus lá em 
cima. Ele está aguardando a hora de mover! Desce na hora do culto, quando da 
“oração invocatória” e, depois da “despedida com a impetração da bênção 
apostólica”, volta para os céus e fica aguardando a nova oportunidade de descer. 
São expressões que, embora sinceras, tais como as não menos incômodas “mover 
de Deus” ou “mover do Espírito”, mostram como se conhece pouco a respeito de 
Deus. 

 Não precisamos pedir a Deus que fique conosco. Ele sempre está! Nem 
pedir que continue conosco. Ele nunca deixa de estar! 

 O leitor pode argumentar: “há uma incoerência neste comentário, pois no 
texto de Lucas 24:29 existe a expressão:’[...] fique conosco’”. Ocorre, no entanto, 
que a tradução correta seria “permaneça conosco”. Ora, os dois discípulos que 
estavam a caminho de Emaús tinham ficado mais do que impressionados com a 
exposição bíblica feita por Jesus e, portanto, insistiram com Ele, para que 
permanecesse com eles. Os dois discípulos aproveitaram ao máximo com a 
desculpa do avanço da hora, o que, porém, não era a razão principal. A expressão 
“fique conosco”, neste versículo, exprime a desesperança que atinge o ser humano, 
especialmente aqueles dois discípulos. E foi então que, no partir do pão, Jesus se 
deu a conhecer a eles e os encheu de esperança. Emaús, estrada da nossa 
existência. 

 Após esta pequena digressão neste texto devocional, vamos continuar 
falando sobre o seu foco! Não há como usar as expressões “fica conosco” e 
“continua conosco”, quando a Bíblia nos assegura: “[...] e eis que estou com vocês 
todos os dias até o fim dos tempos” (Mat. 28:20 - NAA). Não é promessa! É fato! 
Jesus está com os Seus seguidores até o fim dos tempos. Está conosco, 
especialmente nas responsabilidades de ensinar a Sua vontade e falar do Seu 
amor ao mundo, função da Igreja e missão de cada crente. Jesus sempre está 
conosco. “E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com 
vocês para sempre” (João 14:16 - NVI). O Espírito sempre está conosco. “Vocês 
não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?” 
(I Cor. 3:16 - NVI). A Igreja de um modo geral e o crente de um modo particular são 
o verdadeiro Templo da Nova Aliança. O Espírito que habita no crente, é o que 
prefigurava o Templo da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, o Templo era a 
habitação da “Arca da Aliança”. Na Nova Aliança, o corpo de Cristo é a Igreja e o 
crente é o Templo do Espírito Santo. “Ou não sabeis que o vosso corpo é o Templo 



 
do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós 
mesmos?” (I Cor. 6:19). 

 Deus não mora no céu. Habita no meio do Seu povo. Sempre está com o 
Seu povo. Sua presença não precisa ser invocada. A continuidade de Sua 
presença não precisa ser implorada. Ele é o Deus que está aqui. “Se alguém me 
ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos 
nele morada” (João 14:23 - NAA). Usemos de cuidado em nossas orações. Não 
depreciemos nosso relacionamento com Deus. 

 

 
 


