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LIÇÃO #03/2022 
A INDEPENDÊNCIA 
 
Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo. 1 Coríntios 12:27 
 
O homem foi enganado por Satanás no Éden e acreditou que poderia ser igual a Deus, que 
conseguiria construir seu reino pessoal. Consequentemente, os descendentes de Adão e Eva 
nasceram nesse estado pecaminoso de independência e até hoje, muitos batalham sozinhos, de 
forma egoísta, ignorando o projeto eterno de Deus. Romanos 5:12 | Gênesis 3    
 
Independência é o nome que podemos dar ao pecado original. Lúcifer desejou ser igual a Deus 
e fez o homem se atrever a querer o mesmo. Deus é o Um! Ele é eterno e infinito, não tem limites, 
por isso não há espaço para nada além do Senhor. Alguém querer viver fora dele é um absurdo, 
uma anomalia. Isso é trevas, independência estúpida, perdição eterna. Essa é a estratégia satânica, 
insustentável e destruidora, em que a sociedade e os cristãos nominais estão mergulhados.  
 
Todo isolamento e independência produz enfraquecimento e morte. Constatamos isso na igreja, 
na família, nas relações sociais e até nos próprios pensamentos e emoções. João 10:10    
 
Hoje, vemos claramente que as pessoas querem impor sua opinião. Passamos a ser indivíduos 
muito independentes, que não aceitam ajuda, não permitem ninguém acessar o coração, e isso 
impossibilita o Reino de Deus em nós, pois o Evangelho ensina que a interdependência é 
fundamental para o fluir da vida. O estilo de vida que levamos está fazendo existir uma geração 
que se isola em si mesma, defendendo suas ideologias, bandeiras pessoais e interesses carnais, 
sem tempo para nada além de trabalho, em busca só do próprio sustento ou de ações egoístas. 
 
O que você faz para não seguir essa onda e fluxo imperativos? Você vive independente, 
autossuficiente ou se vincula e é interdependente? Você constrói parcerias em comunhão 
genuína ou só frequenta cultos? Suas questões pessoais, conjugais, familiares, profissionais e 
ministeriais são conduzidas em isolamento e vaidades ou no discipulado, submisso ao Corpo, à 
Palavra e à Cruz de Cristo? Salmos 34:18 | Salmos 51:17 | II Coríntios 13:13 
 
Alguns sinais são indicadores óbvios de uma vida que segue na independência do Éden. Veja se 
você os reconhece: pouca dedicação à leitura bíblica e oração; pouco compartilhamento da vida 
com um discipulador/pastor; troca constante e imediata dos cultos por atividades de lazer e 
entretenimento pessoal; pouco diálogo com as pessoas; pouca participação em projetos e 
atividades em favor dos outros; pouco tempo de adoração pessoal e congregacional; omissão 
nos dízimos e ofertas; pouca evidência dos frutos e dons do Espírito Santo; muita discussão em 
casa e nos ambientes sociais tentando impor opinião; pouco jejum e quebrantamento; 
comodismo, vitimização e justificativas; pouca frutificação; poucas lágrimas de quebrantamento. 
Você identifica alguém assim? Lucas 6:42 
 
A independência é uma estratégia do Diabo para nos isolar e nos tornar vulneráveis às suas 
ciladas e dardos. Esse isolamento reflete nosso distanciamento de Deus, pois, se andarmos na Luz 
(presença do Senhor) como Ele na Luz está, temos comunhão uns com os outros. I João 1: 5 a 
10 
 
O caminho de volta ao projeto eterno de Deus é Jesus. Através do Seu Espírito, resgatamos 
comunhão com o Corpo de Cristo e passamos a viver aos pés da Cruz, quebrantados, humildes, 
mansos. Essa condição, diferentemente da independência e vida carnal, faz aparecer 
imediatamente os frutos do Espírito e a prosperidade do Reino de Deus na nossa alma, no nosso 
físico, nossos relacionamentos, conquistas, e, sobretudo, no nosso ministério nesta terra. 
 
Assim como um alcoólatra arrependido confessa que precisa de ajuda, um pecador (pessoa 
independente e orgulhosa) vem para a comunhão e se rende à autoridade da Palavra, da Cruz e 
do Corpo. Qual passo é o seu hoje? II Pedro 3:9 | Provérbios 18:1 
 


