
"Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos 
varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos 
sejam feitos com amor." 1Co 16:13-14.

Aquela era uma igreja problemá�ca. Eles eram 
facciosos, e alguns deles chegaram a desrespeitar e 
ofender o apóstolo Paulo. Dentre eles havia os que 
come�am toda sorte de imoralidade sexual, os que 
eram coniventes com as mesmas e os que 
par�cipavam de cultos a demônios em templos 
pagãos. Algumas das disputas entre irmãos da igreja 
acabavam em tribunais mundanos. Também havia os 
que invejavam os dons espirituais alheios, e os que 
desprezavam aqueles que receberam dons 
diferentes. As reuniões de culto da igreja eram uma 
bagunça, e as celebrações da ceia eram marcadas 
pela embriaguez de uns e pela glutonaria de outros, 
sendo que muitos nem conseguiam par�cipar - por 
conta disso o Senhor já os havia punido com 
severidade, ceifando a vida de alguns. Eles também 
�nham problemas teológicos sérios sobre a 
ressurreição de Cristo. Paulo os classificou como 
"crentes carnais", infantes incapazes de assimilar 
verdades espirituais mais complexas. Enfim, uma 
igreja nada exemplar.

Nessa primeira epístola, Paulo, depois de tratar 
duramente dos problemas da igreja, encerra sua 
carta deixando-lhes esses cinco impera�vos, que 
devemos examinar atentamente e aproveitar 
avidamente. E qualquer indício de al�vez ou 
desprezo àquela igreja do passado deve ser 
subme�do a outra advertência da mesma carta: 
"Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não 
caia." 1Co 10:12.

Em maior ou menor escala, todos somos 
problemá�cos. Temos fraquezas, debilidades, 
carências, lutamos com tentações e eventualmente 
desapontamos o Senhor com nossos pecados. Assim, 
tais impera�vos são igualmente decisivos para todos 
nós.
1. Seja vigilante:
A iminência do pecado demanda extrema cautela. A 
consumação do pecado é sempre nociva. Vigilância 

implica em uma atenção con�nua às armadilhas das 
tentações inerentes às nossas fragilidades e cobiças.

2. Permaneça firme na Fé:
Nossas convicções estão sempre em cheque pelo 
sistema mundano e pelos pagãos. Não permita que 
pensamentos an�-bíblicos germinem. Eles têm o 
potencial de se transformar em convicções 
satânicas. Nossos padrões morais (certo x errado) e 
postulados doutrinários (verdade x men�ra) devem 
estar alicerçados exclusivamente na Palavra de Deus.

3. Comporte-se com maturidade:
Imponha-se uma santa aversão à "carnalidade". 
Reprima todo desejo de se manifestar como 
moleque imaturo. Seja obs�nado em reagir e se 
expressar segundo o modelo de Cristo.

4. Fortaleça-se:
A vida terrena é marcada por dificuldades. O Senhor 
nos alertou. Aprenda a encontrar em Deus a força 
necessária para enfrentar todos os desafios, 
obstáculos e dores inerentes à condição humana.

5. Faça tudo com amor:
Amor aos irmãos, ao próximo e até aos "inimigos" é 
o que o Senhor exige de todos nós. Deve ser a marca 
dis�n�va da nossa existência. Manifestações de 
brutalidade, grosseria, egoísmo, soberba, rancor, 
inveja, desdém, malícia etc. (ou seja, quaisquer 
manifestações opostas ao amor) devem ser 
iden�ficadas, confessadas, e comba�das com rigor 
extremo. A�tudes, palavras e pensamentos de amor 
devem ser valorizados, almejados e consumados 
com vigor extremo.

Às ordens da Palavra, cabe-nos sujeição 
voluntária na jubilosa certeza de que evidenciam a 
benevolência divina.
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