
PRÁTICAS DEVOCIONAIS 

CAPÍTULO 8 – PRÁTICA DA VIGILÂNCIA – 2ª PARTE 

 Na primeira parte do estudo estudamos sobre o conceito da prática da vigilância e 

refletimos em alguns textos bíblicos que tratam acerca da importância do ato de vigiar na 

caminhada cristã. Hoje falaremos sobre a relação entre vigiar e orar e veremos algumas áreas 

específicas de vigilância. 

 O Senhor Jesus relacionou a vigilância com a oração no texto de Mt.26.41: “Vigiai e 

orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é 

fraca”. Orar e vigiar são atividades que se completam. Não basta orar; é preciso vigiar 

cuidadosamente. Não basta vigiar; é preciso orar para alcançar sabedoria e poder para 

vencer tentações e provações.  

 Uma pergunta estranha: que relação pode existir entre “cisternas e torres” e “vigiar e 

orar”? Observe o texto de 2Cr.26.10: “Também edificou torres no deserto e cavou muitas 

cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas; tinha lavradores e 

vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura”. O rei Uzias 

edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha muito gado. O gado precisava 

de duas coisas: proteção e água. O rebanho de Deus tem necessidade de vigilância e 

comunhão (que se dá por meio da oração). O povo de Deus precisa de vigilância para não 

ser despedaçado por lobos vorazes (At.20.19) e nem levado por ladrões que roubam, matam 

e destroem (Jo.10.10). O povo de Deus precisa de comunhão para que sua profunda sede de 

Deus seja saciada (Sl.130.6). A vigilância e a oração são atitudes fundamentais na vida do 

povo de Deus. 

 Há algumas áreas específicas que devem ser vigiadas. Vejamo-las.  

- É preciso vigiar nossa língua: “Põe guarda, Senhor, à minha boca; vigia a porta dos meus 

lábios” (Sl.141.3).  

- É preciso vigiar a mente: “Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é 

justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude 

há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento” (Fp.4.8).   

- É preciso vigiar o olhar: “Não porei coisa injusta diante dos meus olhos; aborreço o 

proceder dos que se desviam; nada disto se me pegará” (Sl.101.3). 

- É preciso vigiar o patrimônio religioso: “Venho sem demora. Conserva o que tens, para 

que ninguém tome a tua coroa” (Ap.3.11). 



- É preciso vigiar a forma como tratamos o sexo oposto: “...às mulheres idosas, como a 

mães; às moças, como a irmãs, com toda a pureza” (1Tm.5.2). 

- É preciso vigiar o tempo: “Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, 

e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus” (Ef.5.15-16). 

- É preciso vigiar as oportunidades: “Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. 

Foste chamado, sendo escravo? Não te preocupes com isso; mas, se ainda podes tornar-te 

livre, aproveita a oportunidade” (1Co7.21). 

- É preciso vigiar o amor: “Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor” 

(Ap.2.4). 

- É preciso vigiar a fé: “Examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé; provai-vos a 

vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais 

reprovados” (2Co.13.5). 

- É preciso vigiar as intenções, os meios, a qualidade do trabalho, a correção 

doutrinária e o zelo: “Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de 

que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade” (2Tm.2.15). 

- É preciso vigiar as coisas que consideramos menos importantes: “Apanhai-me as 

raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor” 

(Ct. 2.15). 

- É preciso vigiar especialmente aquelas áreas mais vulneráveis que estão no fundo do 

coração humano: “E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina” (Mc.7.20).  

 Pela graça de Deus, que sejamos vigilantes e crentes na suficiência da obra de Cristo 

por nós.  

Exercícios de reflexão 
1 – Em sua experiência diária o que você precisa vigiar de preferência: a língua, o olhar, 
o pensamento, a fé, o amor, o trato dispensado ao sexo oposto...? 
2 – Quais são os seus pontos fracos? O que você tem feito a respeito?  

A letra do hino 129 do Hinário Novo Cântico, cujo título é “Vigilância e Oração”, está 

diretamente ligada ao nosso tema: Bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia 

calmo anunciar. Vigia e ora; o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Ao meio-dia, e 

quando os sons da terra, abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a 

guerra e goza paz com o Senhor. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos 

do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. E sem 

cessar, vigia a cada instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão 

constante, podemos sempre descansar. Refrão: Bem de manhã, e sem cessar, vigiar e orar. 


