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 Semana passada vimos como atu-
almente a ambição pecaminosa 

passou a ser considerada uma virtude, exaltada 
por muitos cristãos até, ao invés de ser consi-
derada pecado, esquecendo-se que a ambição é 
uma busca vazia, porque nenhum de nós é ver-
dadeiramente dono de nosso destino e capitão 
de nossa alma. Não conseguimos viver confor-
me nosso próprio perfil no Facebook nem para 
atender as expectativas que nos foram coloca-
das por outras pessoas. Hoje veremos como os 
crentes têm de lutar contra a ambição egoísta, 
porque estamos vivos para Deus em Cristo 
Jesus, e o Espírito que em nós habita acen-
de as luzes para que vejamos o nosso pecado.

 A primeira “luz” sobre nosso pecado 
nos é apontada por Paulo em 1 Co. 12, onde 
ele deixa bem claro que o corpo de Cristo não 
é apenas uma associação voluntária para a re-
alização de meu sonho de “pertencer” nem um 
lugar onde posso afirmar minhas qualidades 
singulares. O corpo de Cristo não é palco para 
meu desempenho, mas um organismo em que 
eu fui inserido pelo Espírito, por um milagre 
da graça. De forma semelhante, Jesus nunca 
cedeu à tentação do poder. Ironicamente, en-
quanto seus discípulos brigavam por posições 
no reino (Lc. 22.24-30) ele cortou o mal pela 
raiz, “podando” a ambição de Pedro, prevendo 
a sua traição. Ele, que possuía todo o poder, 
disse-lhes que estava ativamente assumindo a 
morte que estava prestes a acontecer: “pois vos 
digo que importa que se cumpra em mim o que 
está escrito: Ele foi contado com os malfeitores. 
Porque o que a mim se refere está sendo cumpri-
do”. Antes disso, Jesus dissera a multidão que 

ele entregaria sua vida (João 10.17-18). Diante 
de Pilatos, ele disse “nenhuma autoridade te-
rias sobre mim, se de cima não te fosse dada; 
por isso, quem me entregou a ti maior pecado 
tem”. Jesus foi o único homem da história que 
realmente poderia ter o mundo a seus pés. Ele 
poderia ter transformado e sua corte em cin-
zas por uma só palavra. Nem por um momen-
to Cristo era uma vítima sem poder nas mãos. 
Pelo contrário, com ele um novo poder entrou 
nesse mundo: o poder do perdão, do amor e 
da misericórdia. Nós somos crucificados com 
Cristo somente para ressurgimos com ele em 
novidade de vida. A cruz não teve a última pa-
lavra sobre Jesus, portanto, não tem a última 
palavra sobre nós. Para as pessoas sem Cristo, 
poder é sinônimo de ambição. Os que abraçam 
essa ideia são dignos de dó. Não sabem nada 
sobre o poder do amor, do perdão, do cuida-
do, do sacrifício e da abnegação. Quando so-
mos ambiciosos, cada um faz campanha para 
o cargo de imperador. Nesse processo estamos 
dilacerando o corpo de Cristo, os nossos lares, 
nosso local de trabalho e nossa sociedade.

 A ambição – mesmo no sentido mais 
antigo, como o desejo de subir acima de todos 
– pode ser usada como o chamado para ser um 
super herói espiritual. Vemos essa tendência 
hoje no jeito que apresentamos como ícones 
as “celebridades que conhecem o Senhor”. Que 
mensagem seria dada ao nosso grupo de mo-
cidade se, em vez de convidar a estrela do time 
nacional de futebol, recebêssemos um casal ca-
sado há quarenta e cinco anos para conversar 
honestamente sobre os altos e baixos de cres-
cermos juntos em Cristo?  O que aconteceria 
se ouvíssemos aqueles que são “simplesmente 
crentes”?

Pense Nisso! 
 


