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Introdução

O tema da espiritualidade foi e sempre será controvertido. 
Parece ser impossível ter uma unanimidade e unidade em relação a 
espiritualidade. Note que igrejas e denominações foram divididas e 
criadas em função de uma determinada forma de espiritualidade. 
Note ainda que nós mesmos julgamos determinadas igrejas, 
instituições e movimentos com base na espiritualidade e forma que se 
assume.

Nós carecemos de uma teologia da espiritualidade que possa 
então nortear sua prática. Essa teologia precisa ser fiel à Palavra de 
Deus e depois à tradição histórica e nunca o inverso. Veja bem: muita 
da nossa confusão em torno da espiritualidade revela o nosso 
esquecimento da Palavra de Deus. E quando nos esquecemos da 
Palavra de Deus, então passamos a buscar e valorizar as coisas 
periféricas que acabam tornando-se o centro da nossa espiritualidade. 
Uma inversão fatal.



Orar ou não orar em línguas? Periférico! Primeira ou 
Segunda bênção? Periférico! Levantar ou não as mãos no louvor? 
Periférico! Falar ou não “aleluia”, “glória a Deus”, “amém” no 
meio da oração. Periférico! Orar ou não na mata ou monte? 
Periférico! Cair ou não no Espírito? Periférico! E ai, veja o nosso 
problema: passamos a analisar o outro, se este é ou não piedoso, 
em função dessas coisas periféricas e secundárias. Então, 
chegamos em uma encruzilhada agora. Se estas coisas são 
periféricas e secundárias, o que é primordial e essencial para o 
desenvolvimento da piedade/espiritualidade?

Compartilho com vocês SETE DESAFIOS para uma 
espiritualidade integral (ou uma piedade integral). Desafios 
integrais/integrados/associados. Aviso: não se trata de ter um 
outro elemento desses SETE, mas associa-los e integra-los. Quais 
são eles?



FÉ sem
VIRTUDE

= ESTERILIDADE
Uma fé sem virtude revela uma 
espiritualidade da boca pra fora

“a fé sem obras [ações] é morta”
(Tg 2:17)

“a fé operava juntamente com as suas obras” (Tg 
2:22 – Abrãao)
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VIRTUDE sem 
CONHECIMENTO

= ATIVISMO IMATURO
Ação (virtude) sem conhecimento revela 
uma espiritualidade não comprometida 

com a Palavra de Deus
“invalidastes a palavra de Deus por causa da 

vossa tradição” (Mt 15:6)
“errais não conhecendo as Escrituras nem o 

poder de Deus” (Mt 22:29)
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CONHECIMENTO sem
- DOMÍNIO PRÓPRIO

=ORGULHO E ARROGÂNCIA

Conhecimento sem o domínio próprio 
revela uma espiritualidade orgulhosa e 

arrogante
“os homens serão arrogantes...sem domínio 

próprio...com aparência de piedade”
(1 Tm 3:3,5)
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DOMÍNIO PRÓPRIO 
sem PERSEVERANÇA

= INCONSISTÊNCIA

Domínio próprio sem perseverança revela uma 
espiritualidade inconsistente, frágil e imatura

“por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes 
das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança” (Rm 15:4)
“O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à 

perseverança de Cristo” (2 Ts 2:5)
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PERSEVERANÇA
sem PIEDADE

= RIGIDEZ

Perseverança sem piedade revela uma 
espiritualidade inflexível, sem doçura e amarga

“Mas um samaritano, estando de viagem, 
chegou onde se encontrava o homem e, quando 

o viu, teve piedade dele” (Lc 10:33)
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PIEDADE sem
FRATERNIDADE

= INDIVIDUALISMO
Piedade sem fraternidade revela uma 

espiritualidade não comunitária, desumana e 
não solidária pelo outro

“Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um 
sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro 
lado. E assim também um levita; quando chegou ao 
lugar e o viu, passou pelo outro lado” (Lc 10:31-32)
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FRATERNIDADE
sem AMOR

= HIPOCRISIA

Fraternidade sem amor revela uma 
espiritualidade hipócrita, fingida e mentirosa

“Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas 
por dentro estão cheios de 

hipocrisia e maldade” (Mt 23:28)
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Uma Espiritualidade Integral (que 
acrescenta-integra) é fruto de uma

(1) fé que (2) age, firmada no (3)
conhecimento da Palavra de Deus, 

de forma (4) humilde, (5) paciente e 
(6) piedosa para com o próximo, 

expressando o verdadeiro (7) amor 
de Deus



2 Pedro 1:3

“Visto que pelo seu divino poder, 
nos têm sido doadas todas as 

coisas que conduzem à vida e à 
piedade...”



2 Pedro 1:5-9a

5 Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua 
fé a virtude; à virtude o conhecimento; 

6 ao conhecimento o domínio próprio; ao domínio 
próprio a perseverança; à perseverança a piedade; 7 à 

piedade a fraternidade; e à fraternidade o amor.
8 Porque, se essas qualidades existirem e estiverem 

crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no 
pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, 

sejam inoperantes e improdutivos. 
9 Todavia, se alguém não as tem, está cego...


