
QUE NÃO SEJA EM VÃO! 
 
 
É frustrante fazer um trabalho com dedicação, cumprir um determinado 
propósito e ver que todo o seu esforço foi EM VÃO, sem qualquer 
aproveitamento. Se humanamente é terrível, (e é temporário), imagine como será 
espiritualmente, com as suas repercussões eternas! 
 
Vamos supor que numa empresa, um trabalhador, depois de um dia de trabalho, 
vê o seu patrão dizer-lhe que não era aquilo que queria que ele fizesse. Houve ali 
prejuízo e não proveito para a empresa. 
 
Na nossa vida espiritual, ou melhor, na nossa caminhada com Cristo, esta é uma 
reflexão muito séria.  
 
Um dia chegaram a Jesus, dois grupos de pessoas conceituadas, os escribas e os 
fariseus, para acusarem os discípulos de Jesus por eles não estarem a cumprir a 
tradição cultural do seu povo, segundo a perspetiva deles. A resposta de Jesus 
foi: “Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo 
honra-Me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de Mim. Mas EM 
VÃO Me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.” 
Mateus 15:7-9 
 
São palavras duras que também servem de alerta para nós. Antes de julgarmos 
aqueles que nos rodeiam e caminham connosco, sondemos primeiro o nosso 
coração e vejamos se aquilo que vivemos está de acordo com o Plano e Propósito 
de Deus para a nossa vida. Estes dois grupos de religiosos eram acusadores. Eles 
julgavam-se melhores e diziam-se adoradores de Deus, mas Jesus testemunhou 
deles dizendo que era “VÃ” a sua conduta.  
 
O apóstolo Paulo, no seu cuidado pelas primeiras igrejas cristãs, alertava para 
esse perigo. Ele preocupava-se que não fosse VÃO o seu esforço de levar o 
Evangelho. 
 
“Depois, passados catorze anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, 
levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o 
evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em 
estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em 
VÃO.” Gálatas 2:1,2 
 
“Mas, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são 
deuses. Mas agora, conhecendo a Deus ou, antes, sendo conhecidos de Deus, 
como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo 



quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que 
haja eu trabalhado em VÃO para convosco.” Gálatas 4:8-11 
  
Quando um cristão volta ao seu procedimento antigo, deixa para trás de si, o 
evangelho da Graça de Deus. Há necessidade de seguirmos na simplicidade do 
Evangelho, sem nos comprometermos com vãs filosofias e com coisas que nada 
têm a ver com o que aprendemos de Cristo.  
 
Um compromisso para com Deus é o que de mais sério existe. É uma questão de 
VIDA ou MORTE!  
Por que tornar VÃO aquilo que estamos a viver e a fazer?  
 
“E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a 
Graça de Deus em VÃO.” 2 Coríntios 6:1 
 
Pensemos num trecho do livro de Salmos! “Se o SENHOR não edificar a casa, 
em VÃO trabalham os que edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, em 
VÃO vigia a sentinela.” Salmo 127:1 
 
Será que agora entendemos melhor o que significa “viver ou trabalhar em vão”?  
O nosso viver e fazer tem que estar em completa sintonia com Deus. Se assim 
não for, o esforço é EM VÃO, o trabalho é EM VÃO, a caminhada é EM VÃO, e 
tudo aquilo que fizermos o será também.  
 
Queremos edificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e tudo o que nos é 
precioso, num laço estreito com Deus?  
 
Não cometamos o erro de deixar Deus de fora da nossa vida! Se isso acontecer, 
corremos o risco de viver uma VIDA VÃ, tal como aconteceu com uma história 
contada por Jesus, sobre um homem rico em Lucas 12:16-21. 
 
Aqui fica o desafio a todos aqueles que, como discípulos comprometidos com 
Jesus, precisam de saber, “Mas graças a Deus, que nos dá a VITÓRIA por nosso 
Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso 
trabalho NÃO É VÃO no Senhor.” 1 Coríntios 15:57,58 
 
Se realmente acreditamos que Jesus realizou uma Salvação total e completa e 
nos faz vitoriosos Nele, isto deve afetar a nossa maneira de viver!  
 
Não desanimemos perante as perdas aparentes! Se temos oportunidade de fazer 
ainda mais e melhor para que o Reino de Jesus se expanda, façamos!  
 



E não nos esqueçamos que esta caminhada e serviço têm resultados eternos… 
 
J.F. 


