
perdidos e discipulá-los, a�m de que se rendam 
completamente a Cristo e façam morrer a velha 
humanidade, mas não vivermos coniventemente 
com os incrédulos. (Mt 28.18-20; Ef 4.22) Certa 
vez Charles Spurgeon pregou em um de seus 
sermões: "Todo cristão aqui ou é um 
missionário ou um impostor. Lembre-se de 
que ou você está espalhando o Reinado de 
Cristo ou você não o ama." Veja o que Paulo diz 
a seguir do texto mencionado no parágrafo 
acima: "Como justos, recuperem o bom senso e 
parem de pecar; pois alguns há que não têm 
conhecimento de Deus; digo isso para 
vergonha de vocês." 1 Co 15.34

Não devemos negligenciar o chamado que 
temos de sair para proclamar a Palavra (2 Tm 4.2; 
Hb 13.12-13)  e nem tampouco andar lado a lado 
com injustos, incrédulos e obstinados (1 Co 5), 
nos assemelhando com a iniquidade.

Com certeza você já ouviu o ditado popular 
"Diga-me com quem andas, que te direi quem és". A 
ideia deste ditado é que, por mais que você não faça 
as mesmas coisas que determinadas companhias, 
pelo simples fato de você estar sempre perto delas, 
poderá ser julgado como "farinha do mesmo saco". 
Se anda constantemente com ladrões, o que 
pensaram a seu respeito? Se seus amigos mais 
chegados são incrédulos, se embriagam, são 
adúlteros, imorais ou corruptos, como lhe 
enxergarão?

Certa vez, em um de seus livros, Dr. Paul Tripp 
disse: "Você não consegue �car ao lado de uma 
poça sem ser atingido pela sua lama!"¹ O 
Apóstolo Paulo, citando �lósofos do seu tempo, 
também alertou os crentes de Corinto sobre os 
problemas com suas companhias: Não se deixem 
enganar: "as más companhias corrompem os 
bons costumes". 1 Co 15:33 (NVI) Outra versão 
traduz como "as más conversações 
corrompem..." (RA), o que se assemelha ainda 
mais do texto original. A preocupação de Paulo se 
dava com os corintios que estavam andando com 
homens que não criam na ressurreição e poderiam 
in�uenciá-los a negarem a verdade.

Enquanto peregrinamos por este mundo vil, 
nosso chamado é pregar o evangelho, alcançar os 
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