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SÉRIE: Simplesmente Crente
Estudo 05: Ambição, como um vício se tor  

nou virtude - parte 1
Texto básico: Romanos 1.18-27

 Você já notou como práticas que antes 
eram consideradas vícios, agora são vistas por 
muitas pessoas como virtudes? Por exemplo, 
inquieto antigamente significava instável, não 
confiável, até mesmo desonesto. Hoje, porém, 
ser inquieto é estar vivo, se mexendo, suspeitar 
de autoridade e descontente com permanecer 
parado. Nossa ideia de “ambição” passou por 
transformação semelhante. Dizer que a ambi-
ção seja algo errado e pecaminoso soa contra 
produtivo hoje em dia. Como a ambição pode 
ser um vício e, consequentemente, pecado?

 Claro, se por ambição queremos sim-
plesmente dizer uma tendência ou iniciativa de 
marcar e alcançar alvos, não existe nada mais 
natural para nós com portadores da imagem 
de Deus. Deus nos criou em justiça e santidade, 
para estender seu reino até os confins da terra. 
Glorificar a Deus e ter nele nosso prazer era ob-
jetivo e alvo que toda manhã cumprimentavam 
Adão e Eva, enquanto eles amavam e serviam 
um ao outro com energética satisfação. Porém, 
em vez de conduzir sua esposa e toda sua pos-
teridade nesse “desfile de ações de graças”, Adão 
declarou independência do seu Rei. Os efeitos 
imediatos de sua ambição foram a rivalidade e 
autoafirmação – primeiro entre Adão e Eva, de-
pois entre Caim e Abel. 

 A solução de Deus foi, na plenitude 
do tempo, enviar seu filho. Onde o primei-
ro Adão procurou se livrar de sua posição de 
criado e ascender ao trono de Deus, o último 
Adão – que é Deus em sua própria natureza – 
deixou o seu trono e desceu até nossa miséria 
(Fp. 2.6-10).

 Nossa paixão pela vida e pela realiza-
ção de nosso desejo de lutar por um alvo ousa-
do foram essencialmente criados em nós por 
Deus. O que mudou depois da queda é a di-
reção deste impulso. Quando desligado de seu 

objetivo certo nosso amor fica focado em si 
mesmo; nossas paixões santas ficam viciadas, 
nos afastando dos passos de Deus e afastando-
-nos uns dos outros. Por causa do pecado vive-
mos em um mundo de “faz de conta”, como se 
Deus e nosso próximo fossem feitos para nós. 
Noutras palavras, vivemos vidas desnaturais – 
como se fôssemos ou pudéssemos nos tornar 
em alguém diferente da imagem de Deus, cria-
dos para amar a Deus e ao próximo.

 É por esta razão (ambição) que o im-
pulso para as realizações não é mais uma vir-
tude e nossa busca por significado não é mais 
uma virtude. Desde o primeiro dia da nossa 
queda em pecado, o mundo que imaginamos 
existir e os seres que presumimos inventar se 
mostraram como sombras vazias. Essa condi-
ção caída se expressa em idolatria e imoralida-
de sexual, onde até mesmo apagamos a luz da 
natureza.

 Em seu cerne, o pecado é o encobrir 
a gratidão para com Deus (Rm. 1.21). Por que 
a gratidão? Porque, em vez de ver-nos criados 
por nós mesmos, escolhendo nossa própria 
identidade e propósito, a cosmovisão bíblica 
nos diz que somos receptores de nossa exis-
tência. Devemos a razão de nossa existência a 
outro alguém. Nossa vida é dom de Deus; não 
vem de nossa própria realização. Nossa ingrati-
dão é a expressão mais clara de que temos ido-
latrado a nós mesmos. 

 Pense Nisso!

Continua semana que vem. 
 
Perguntas para Reflexão
• Você poderia citar outros exemplos de prá-

ticas pecaminosas que antes eram reprovadas e 
atualmente passaram a ser admiradas?

• Como conciliar a busca por alvos dignos 
(conforme descrita no segundo parágrafo do 
estudo) sem que ela seja contaminada pela 
ambição?


