
reputação perante os de fora” (1Tm 3.7). Algo desejável 
não apenas para líderes, mas para todo cristão.
Pedro revela que em algum nível é necessário dar 
importância ao “que estão dizendo por aí”. Diz ele: “Vivam 
entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo em 
que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas 
obras que vocês praticam e glori�quem a Deus no dia da 
sua intervenção” (1Pe 2.12). Neste caso a melhor defesa, 
nos estimula Pedro, deve ser o bom testemunho.
Ao olhar para tais textos, de fato, em alguns momentos, o 
que dizem sobre nós deve gerar em nós algum nível de 
incômodo. Não deve nos levar a partir para a defensiva ou 
a nutrir sentimento de indignação, mas sim, deve nos 
levar a uma re�exão sobre o testemunho que temos dado 
e nos mover a uma mudança de atitude, para que, o que 
observam em nós seja compatível com o “andar digno da 
vocação que fomos chamados” (Ef 4.2).
Não precisamos nem devemos viver sob uma sombra ou 
usando máscaras por causa do que pensam sobre nós, 
mas não podemos ignorar o tipo de testemunho estamos 
dando, quais exemplos temos deixado para aqueles que 
caminham conosco ou que observam o nosso caminhar, 
como homens e mulheres, como cristãos, como igreja de 
Cristo Jesus...
Se dermos motivos para falarem, que sejam os bons 
motivos, como exemplos de uma fé genuína no Deus 
soberano e todo poderoso, de uma vida de comunhão e 
de integridade, através da graça de Cristo e para a honra 
e glória dEle.

_ “Não estou nem aí para o que dizem”!
É possível que você já tenha dito isso em algum momento, 
e até poderia estar com toda razão, se o que disseram 
tenha se tratado de comentários maldosos, mentiras ou 
maledicência, uma vez que nossa consciência precisa 
estar limpa principalmente diante do Senhor e cremos 
que Ele é quem é o nosso Juiz e principal defensor.
A questão sobre a qual precisamos re�etir: O que estão 
dizendo por aí? E então, identi�carmos se é importante 
fazer algo ou não.
Nas Escrituras encontramos algo sendo dito sobre um 
homem chamado Simeão. Lucas diz que ele “era justo e 
piedoso” (Lc 2.25), ou seja, uma referência a como ele era 
conhecido. Outro exemplo que podemos observar é o que 
o próprio Senhor diz sobre um homem chamado Jó: “Disse 
então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não 
há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, 
homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém 
íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para 
arruiná-lo sem motivo" (Jó 2:3). Homens que deram 
motivos para falarem sobre eles, por causa do bom 
testemunho dado.
É possível percebermos também, o que foi dito sobre a 
igreja de Colossos: “Sempre agradecemos a Deus, o Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois 
temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do 
amor por todos os santos” (Cl 1.3-4). As marcas de uma 
igreja que estava crescendo no temor e no viver uma vida 
que agrada a Deus e este estava sendo o motivo para 
comentários de outros.
Ao falar sobre o que era necessário àqueles que 
desejavam se envolver em funções de liderança na igreja, 
Timóteo diz que é necessário que eles tenham “boa 
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