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Lição 7: Uma vida cristocêntrica!

Egocêntrico X Cristocêntrico
Vida humana da atualidade está cercada 

de tarefas, compromissos, trabalhos e as 
pessoas estão sempre sem tempo. Se você 
parar em um local movimentado com grande 
circulação de pessoas, em poucos minutos 
você vai observar muitas coisas. Existem pes-
soas correndo porque estão atrasadas, outras 
falando no telefone, tem também aquelas que 
estão preocupadas com a condução que vão 
pegar e por aí vai. O que nos chama a tenção 
é que esses pessoas estão no mesmo lugar, 
dividindo o mesmo momento, mas cada uma 
está preocupado consigo mesmo. Isto já se 
tornou tão natural que acontece todos os 
dias a todo instante. A natureza do homem 
na atualidade é egocêntrica. Mas o que isso 
significa? “Egocêntrico é um adjetivo mascu-
lino que se refere ao egocentrismo, relativo 
ao ego, e descreve alguém que se considera 
como o centro de todo o interesse.” É exa-
tamente isto que ocorre atualmente, cada 
um vive para seu próprio interesse pouco 
importando os que estão a sua volta. E este, 
é um dos motivos para tanta criminalidade, 
crueldade e pecado entre os homens. “E, por 
se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos 
esfriará,” Mt 24.12. 

Nós que estamos em 
Cristo não podemos deixar que a na-
tureza egocêntrica tome conta do nosso 
agir. Quando aceitamos Jesus em nossas 
vidas, morremos para o pecado e passa-
mos a viver a vida de Cristo. Isso significa 
dizer que devemos andar como Ele e seguir 
seus mandamentos. Por este motivo, a vida 
do cristão precisa cristocêntrica, passando 
Jesus Cristo para o centro de tudo. Assim, 
deixaremos de viver nossos próprios inte-
resses para viver o interesse de Cristo, como 
descrito em 2 Coríntios 5.17: “Assim que, 
se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo 
se fez novo.” Por isso não devemos estar 
fundamentados em nossas crenças huma-
nas, mas sim no que determina a palavra 
de Deus. Aquele que vive uma vida onde 
Cristo é o centro passa a viver segundo a 
vontade de Deus e segue na contramão do 
mundo. Seguir a Jesus requer a atitude re-
nunciar a si mesmo, e isso significa ser com-
pletamente o oposto de um egocêntrico. 

“E dizia a todos: Se alguém quer vir após 
mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia 
a sua cruz, e siga-me.” Lucas 9.23
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