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Lição 07: Acabe, um péssimo rei

Cabo de guerra
Você já brincou ou já viu alguém brincar 

de cabo de guerra? Esta brincadeira funcio-
na assim: os participantes são divididos em 
duas equipes, que precisam estar equilibra-
das em número e força. O centro da corda 
é marcado com uma fita que deve ser posi-
cionada sobre uma marcação também feita 
no chão. Com os integrantes enfileirados, 
cada equipe deverá puxar uma das pontas 
da corda. É necessário deixar um espaço de 
cerca de 1,5 metro de corda livre no meio. 
O primeiro time que conseguir puxar pelo 
menos um dos adversários para frente da 
linha central será o vencedor.  Esta brin-
cadeira tem associação com um assunto 
muito falado em nosso meio cristão: o julgo 
desigual. 

Mas o que seria? O julgou desigual con-
siste em relacionamentos equivocados entre 
um crente e um descrente e isto não diz 
respeito apenas a relacionamentos amoro-
sos. Como cristãos não devemos nos juntar 
a outras pessoas e praticar a mesma cosa 

que elas. Veja o que Paulo 
escreveu em 2 Coríntios 6.14-15: “Não 
se ponham em jugo desigual com descren-
tes. Pois o que têm em comum a justiça e a 
maldade? Ou que comunhão pode ter a luz 
com as trevas? Que harmonia entre Cristo e 
Belial? Que há de comum entre o crente e 
o descrente?” 

Devemos analisar até que ponto estes 
tipos de relacionamento estão influencian-
do nossa conduta cristã. Se estamos fazen-
do a diferença ou se estamos nos deixando 
contaminar. É como se estivéssemos em um 
cabo de guerra onde cada um puxa para 
um lado. O problema é que não consegui-
mos disputar força o tempo todo e em uma 
simples fraquejada, podemos ser puxados 
para linha central e perder o jogo.

Portanto, reveja seus relacionamentos. 
Coloque-os em uma balança, pese o que 
está sendo acrescentado em sua vida e, 
principalmente, veja se as suas atitudes não 
estão colocando a sua salvação em risco.
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