
Igreja Batista Monte Horebe 
Pastoral:07-10-2012 
Autor Pr. Edson Bispo Valeriano 

DESPERTANDO A VIDA EM CRISTO - I 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava 

no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio d’Ele, e sem Ele nada do 
que foi feito se fez.  Nele estava a Vida, e a Vida era a luz dos homens.” João 1:1-4. 

Óbvio é que, para haver um ‘despertar de vida, pressupõe-se a existência dela no 
indivíduo chamado a um despertar. Essa vida existe em todo aquele que aquiesceu ao ser 
chamado a recebê-la, como segue: “Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, 
a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome,  deu-lhes o poder de se tornarem 
filhos de Deus.” João 1:11-12. E ainda: “Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito 
amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou 
juntamente com Cristo (pela graça sois salvos).”Efésios 2:4-5. No entanto, assim como o ser 
humano pode entrar num coma fisiológico em razão de uma patologia invasiva, fazendo-o 
mergulhar em estado de não resposta ao mundo exterior, do mesmo modo pode-se entrar em 
estado de não resposta aos verdadeiros anseios da alma e da voz do Espírito que clama em 
favor do possuidor da Vida para que supere as suas fraquezas: “Do mesmo modo também o 
Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, 
mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.” Romanos 8:26 

Visto ser essa Vida em Cristo o maior de todos os dons possíveis que o Eterno Criador 
colocou em disponibilidade para todo e qualquer ser humano, sem distinção, dependendo de 
um mero aquiescer à Sua dádiva, devemos subentender que todo que professa uma fé 
salvadora no Cristo, também deva já usufruir, de fato e de direito – adquirido na gratuidade da 
dádiva da Vida – desse dom maior, que é o ‘existir’ ( e para existir há que se nascer: 
“Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, 
não pode ver o Reino de Deus”. João 3:3), com o Eterno em Cristo. Toda vida é dinâmica, se 
manifesta e interage. A Vida no Cristo não é diferente: age, interage, atua. 

No entanto, muitos professos não agem, não interagem e nem atuam. Estão num 
coma espiritual. Existem, porque um dia creram e nasceram, mas vegetam. A chamada é a 
esses: “E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono; porque a 
nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é 
passada, e o dia é chegado; dispamo-nos, pois, das obras das trevas, e vistamo-nos das 
armas da luz.” Romanos 13:11-12.  E ainda: “Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e 
levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.” Efésios 5:14. 


