
apresenta e que é possivel aplicar na vida cristã: o 
retorno à caverna. Apesar dele não colocar como regra 
e sim como consequência a possível volta à caverna, 
na vida cristã é imperativo que isso acontece. 
Entretanto há uma grande diferença entre voltar a 
caverna e pertencer a caverna. Por exemplo, é 
responsabilidade de todo cristão falar para os que 
ainda estão na caverna, presos e enganados que há 
vida lá fora e que é possível ser liberto, porém ao 
voltar para fazer isso, muitas vezes os prisioneiros 
querem silenciar, chacotam, descreditam do que está 
sendo falado e preferem a vida de sombras, de 
ideologias, do conforto do achismo a conhecer a luz. 

Apesar disso, aqueles que foram libertos não 
podem deixar isso os intimidar. Na oração sacerdotal 
para Deus não tirar os seus do mundo, mas livrá-los do 
maligno. (João 17. 18,20). Diante disso percebemos 
que é necessário avançar, levar o conhecimento da 
Verdade que liberta, sem medo, sem vergonha, mas 
com ousadia, dependendo daquele que o libertou, ir 
até a “caverna”, mesmo que este ir seja dentro de casa, 
trabalho, universidade, etc (João 8.32; Marcos 16.15);

Haverá sempre a sombra da antiga vida 
querendo o levar de volta às práticas da caverna, mas 
é sempre bom lembrar que uma vez iluminado pela 
verdade, não há cavernas escuras ou prisioneiros 
obstinados capazes de amedrontar o cristão. Não há 
mito da caverna da vida cristã, pelo contrário, há uma 
luz que guia e guiará o cristão por onde quer que 
andar e através desta luz, muitos poderão ser libertos 
(Salmos 119.105; Romanos 8.37-39). 
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