
 

 

 

PASTORAL DIEGO ANGELINE 
 

OUVIR NÃO E PRATICAR 

 
 
TEXTO:  "Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Tiago 1:22 
 

O evangelicalismo brasileiro tem aumentado diariamente e consequentemente, ganhou proporções imensas. 
Segundo a última pesquisa do IBGE, os evangélicos já somam 22,2% da população brasileira. Poderia ser um dado a si 
comemorar, mas infelizmente não o é. Ser evangélico no Brasil virou moda. 

Tiago escreve esta carta com a finalidade de destacar a importância da prática cristã. Ele não conseguia assimilar 
a ideia da existência de um cristão sem ação. O seguidor de Cristo automaticamente seria um praticante da palavra e 
consequentemente daria bom fruto. Pode-se aprender algumas lições deste texto:  
Primeiro, não basta ser ouvinte. Ao longo da caminhada cristã, você ouve palestras, sermões, estudos bíblicos, mas isto 
não faz de você um praticante. Você pode ouvir palestras sobre caminhada e a importância dos exercícios físicos, mas 
isto não fará de você um atleta. Pode saber tudo sobre o assunto e continuar sendo um sedentário. Semelhantemente 
isto ocorre na caminhada cristã. Mateus registra as palavras de Jesus: “Mas quem ouve estas minhas palavras e não as 
pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia” (Mateus 7.26). Alguém que constrói sua casa sobre 
a areia observará o desmoronar. Está na hora meu irmão(a) de ir além.  

O texto nos diz em segundo lugar que precisamos nos tornar praticantes da Palavra. Estamos diante de um 
desafio. O verbo “tornar” joga a responsabilidade no cristão. Se você é cristão e não tem praticado, está na hora de 
tornar-se praticante. É como escovar os dentes: todos os dias precisamos praticar (Oração, leitura da Palavra, 
testemunho diante dos outros). O próprio Jesus afirma: Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má 
produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não 
dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis (Mateus 7:17-20). 

A conclusão de Tiago é: Quando o “cristão” não é praticante ele está enganando a si mesmo. Isto porque, a 
Deus não se engana. Ele conhece o nosso coração, nossos desejos e pensamentos. DEUS CONHECE SUAS OVELHAS.  
Quero desafiar você a ir além de apenas ouvir. Procure anotar o que você escutar e durante a semana colocar em 
prática. Deus te abençoe!!! 
 


