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Temos um poder intrínseco dentro de nós: O poder das 

atitudes. É bem verdade que a palavra tem poder, e que ela 

pode movimentar muitas coisas. É pelo poder da palavra que 

muitas coisas impossíveis se tornam possíveis e outras são 

trazidas à existência. O próprio mundo foi criado através da 

Palavra que saiu da boca do Eterno Deus. Apesar disso, não 

podemos descartar o poder das atitudes neste processo de 

mudança da realidade atual. Para que a vida aconteça, é ne-

cessário que tomemos diversas atitudes, além de apenas lan-

çar palavras. No caso de Davi e Golias, por exemplo, Davi dis-

se que iria lutar com o gigante, mas além da palavra lançada, 

ele se movimentou e se preparou para tal. Ele se apresentou 

diante do gigante e o enfrentou. 

É impressionante como existem pessoas que não compreen-

dem que as palavras precisam vir acompanhadas de atitudes 

reais que as confirmem e as cumpram. E é neste sentido que 

precisamos debater esta questão. A igreja só tem lançado pala-

vras ao vento ou tem se movimentado em direção a cumprir 

as palavras lançadas? No início do primeiro século depois de 

Cristo, a igreja primitiva viveu um grande crescimento. Em dois  

anos, a igreja se espalhou e se multiplicou de uma forma expo-

nencial. Além da pregação do Evangelho, todos os que iam se 

convertendo, iam mudando suas atitudes e toda a sua forma de 

viver, pois este é o verdadeiro poder do Evangelho. O Evange-

lho pressupõe que haverá conversão, sendo assim, ao chegar, 

deve mudar radicalmente a vida de seus adeptos. 

Segundo dados do Censo Demográfico divulgado em 2012 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), o número de evan-

gélicos no Brasil aumentou 61,45% em 10 anos. Isto porque, em 

2000, cerca de 26,2 milhões de brasileiros se disseram evan-

gélicos, representando aproximadamente 15,4% da população. 

Já em 2010, os evangélicos passaram a ser 42,3 milhões, sen-

do 22,2% de todos os brasileiros. Além disso, censos anteriores 

mostram que, em 1991, o percentual de evangélicos era de 9% 

e, em 1980, de 6,6%. A igreja Brasileira está crescendo muito. 

Apesar deste crescimento em larga escala sem precedentes no 

Brasil, não há grandes demonstrações de mudança na socieda-

de, em comparação com a igreja primitiva. Em outras palavras, 

a igreja se acostumou a lançar palavras, mas ficar passiva quan-

to às atitudes.

Muitos consideram a igreja apenas como um local de uma 

bela ideologia cheia de bondade e amor, um lugar de palavras 

bonitas ou de reunião comum de pessoas. Mas a igreja guarda 

o segredo do maior poder já visto na terra. Está na hora de se 

levantar uma geração de jovens que compreenda o poder das 

atitudes, o poder de viver o Evangelho de forma literal e não 

apenas como uma filosofia distante da vida, como um compar-

tilhamento de ideias. O Evangelho é o poder de Deus! E deve 

ser tratado como tal. Lance palavras, mas lembre-se do poder 

das atitudes! Ajude pessoas, aconselhando-as, mas tome atitu-

des a mais. É preciso sair da teoria e ir para a prática, pois a igre-

ja não pode ficar morna e passiva. O Evangelho requer atitudes!

O poder das atitudes
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A ARTE DE VIVER E CONVIVER


