
Atitude 

 

"E Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa! (...) Até quando vos 

sofrerei?(...)" (Mt 17.17) 

Essa notável declaração, citada por Jesus, no texto acima, diz respeito à passagem do 

jovem lunático – o endemoniado. Um pai aflito foi até Jesus rogar pelo seu filho, que 

estava sofrendo de gravíssimas convulsões; o jovem foi levado à presença de Jesus, que 

repreendeu o demônio e curou completamente aquele garoto. Porém, o pai do menino 

relatou algo interessante a Jesus: “Antes de vir a Ti, levei meu filho aos teus discípulos 

e eles não puderam curá-lo”, foi então que Jesus respondeu, citando a frase: “Até 

quando vos sofrereis?”. 

Eu quero discorrer hoje, nessa palavra devocional, sobre essa declaração um pouco 

impaciente de Jesus e dizer a você, caro leitor, que é um cristão autêntico, mas que tem 

vivido uma vida cristã descoordenada, ora está em cima ora está em baixo, ora vence 

ora perde. Que não é uma pessoa consistente, que nem mesmo tem certeza daquilo que 

crê, enfim, se mostra um cristão volúvel. Você que está se perdendo nos seus pecados, 

vive “dando trabalho” nas mesmas áreas, não cresce, não amadurece, não enxerga 

coisas óbvias que estão bem à sua frente e que não dá resultados expressivos na sua fé. 

Jesus está bradando a você dizendo: “Até quando? Até quando você vai continuar nessa 

vida? Até quando Eu vou ter que sofrer (suportar) seus inúmeros erros? Sua 

incompetência? Até quando, mesmo Eu tendo mostrado tanta graça e misericórdia na 

sua vida, você ainda duvidará do Meu poder”? 

Jesus estava dizendo aos discípulos: “Está na hora de vocês amadurecerem e de, em 

certas áreas, caminharem sozinhos. Já chegou a hora! Não é mais possível suportar vê-

los com essa insegurança, ainda tão tímidos e sentindo medo! Como nos altos e baixos 

de Pedro: andou sobre o mar depois afundou, declarou que Cristo é o Filho de Deus e 

depois o negou”. Jesus não estava aguentando isso mais! E Ele, com um tom rude, 

estava gritando: “Geração incrédula e perversa, Eu não tolero mais essas variações”! 



Você pode achar que Jesus não estava sendo justo, ou amoroso e tampouco 

complacente. Não é isso. Jesus, naquela hora, estava disciplinando os discípulos, 

estava trabalhando para o seu crescimento. A ira de Jesus foi por já ter ensinado 

tanto a mesma coisa e eles não terem entendido até aquele momento. 

É disso que se trata essa mensagem: atitude, mudança! É tempo de ter responsabilidade 

quanto a seu estado, basta com seu “jeito EU de ser”. Não dá mais para andar em 

círculos. Ser conhecido como a pessoa mais chata de sua comunidade. Fraca. Ferida. 

Basta com suas limitações. Sempre precisa ser carregado. Porque o original “vos 

sofrereis” significa: “vos carregareis,” só funciona mediante a ferroadas. Provérbios 

ainda nos diz: “Até quando, ó néscio, amareis a necedade” (Pv 1.22). Uma vez mais o 

texto está bradando: “Até quando”! 

Diante dessas declarações você pode pensar: “Mas tudo tem o seu tempo certo. Talvez 

não seja meu tempo de dar frutos. É o meu tempo de vale, de estagnação”. E você até 

recorre a Eclesiastes capítulo 3: “Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo”. 

Entretanto Jesus está refutando essa argumentação dizendo: “Para alguns está mais do 

que no tempo de mudarem, aliás, já passou do tempo de mudarem e tomarem uma 

atitude”. Desta maneira, essa advertência de Jesus alcança todos nós que temos 

dificuldade de crer. 

Não baseie sua vida em sentimentos ou na maneira que você a enxerga, examine-a 

baseado em estatísticas, fatos, coisas sólidas. Vamos lá, jogue a toalha! Cadê os 

resultados, onde eles estão? Olhe pra você! Seja sincero... Pare de se enganar! E caso 

você não mude, poderá sofrer consequências, veja o que, mais uma vez, o livro de 

Provérbios ensina: “Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, 

será quebrantado de repente sem que haja cura” (Pv 29.1). O original para a 

palavra “quebrantado” significa “moído, destruído”. 

Quero te convencer, agora que te despertei para sua presente realidade, que contra 

fatos não há argumentos e que o próprio Jesus está te chamando para se levantar e 

agir. Comesse a partir de agora! Mude seu conceito de si mesmo. Cresça. Amadureça. 

Se for para fazer algo radical, que você o faça! Pois chegou a hora de você caminhar 

com as próprias pernas, dar frutos de justiça, ser um cristão competente, idôneo e 

maduro. Você não acha que já está na hora de orgulhar o seu Senhor? Honrá-Lo, fazer 



com que Ele olhe para você e diga: “Esse é mais um filho amado em quem me 

comprazo”. 

O desejo de Jesus é positivo para nossa vida, todas as vezes que somos corrigidos e 

advertidos por Ele nunca devemos enxergar como algo ruim, ou que nos desmotive, 

pois Cristo está visando nosso progresso espiritual. E Ele te diz isso, não para te 

agredir ou acusar. Essa ira santa de Jesus é porque Ele não aguenta mais ver você 

humilhado por onde passa e naquilo que você faz, seja pelo diabo, seja pelas pessoas. 

Pois, nessa fase, os discípulos estavam sendo constantemente humilhados, estavam 

sempre “dando cabeçadas” e é por isso que Jesus os repreendeu, porque Ele se 

entristece com as nossas humilhações e tolas derrotas. 

Ele te diz isso para que você goze das riquezas insondáveis que Ele tem, pois à medida 

que você cresce elas te são entregues. Para que a sua confiança e dependência Dele 

aumentem mais e mais, tornando possível que você conheça a largura, a profundidade e 

toda a extensão do Seu infinito amor, porque o desejo sincero Dele é que você tenha o 

privilégio de ser o Seu braço direito, sendo chamado de amigo e cooperador do Deus 

vivo, na sua grande obra! Então vamos “porque já é hora de despertarmos do sono” 

(Rm 13.11).  

Atitude, essa é a palavra para hoje. 

No amor de Cristo, 

Paulo Junior 
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