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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). 

Quando Platão escreveu o Mito da Caverna  estava 
ensinando alguns conceitos profundamente verdadeiros 
da vida. Resumindo, o mito propõe que o homem nasce 
preso em correntes, vive em uma caverna escura em que 
o máximo que consegue ver são as sombras do que se 
passa externamente (pessoas, animais, cenas do 
cotidiano, etc) e a partir do que vê, como sombra (sem 
conhecer a sua realidade) faz seus julgamentos, 
tornando verdade aquilo que acreditam ser o certo.

O mito diz que se alguém sair das correntes e 
explorar o interior da caverna, bem como o que acontece 
externamente vindo a conhecer a realidade - sem 
sombras, percebendo suas belezas e cores, encantado, 
consequentemente voltaria à caverna para iluminar o 
pensamento dos prisioneiros e falar sobre tudo que viu. 
Platão diz que os prisioneiros não acreditariam no que 
seu colega estava falando (por não crerem em outra 
realidade a não ser aquele que enxergam) e ainda 
poderiam matá-lo caso ele não parasse de fazer tais 
considerações. 

A Bíblia diz que todos nascem em pecado, 
afastados de Deus, condenados a morte eterna 
(Romanos 3.23; 6.23). Ainda diz que o príncipe deste 
mundo cegou o entendimento das pessoas para que não 
vejam a luz do Evangelho de Deus que é Jesus Cristo (2 
Coríntios 4.4). 

Entretanto, uma vez que se é liberto da escravidão 
do pecado, é possível ver as coisas como elas realmente 
são, desfrutamos das belezas da criação de Deus e 
principalmente do relacionamento com Ele e com outros 
que foram por Ele libertos, pois em e através de Cristo é 
possível ter uma nova vida vivida de cenas reais e não 
das antigas sombras tidas como verdades (2 Coríntios 
5.17; Gálatas 5.1; Efésios 2.1-10).

Há, porém uma problemática que Platão 
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