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SUA VIDA ESCONDIDA 
Por Guy Hammond 

Eu quero que nós exploremos uma verdade bíblica e espiritual hoje que, com sorte, vai te 
ajudar a entender quem você é em Cristo, e te ajudar a lutar contra as diferentes mentiras que 
Satanás muitas vezes tenta nos vender. Essa verdade espiritual é encontrada em Colossenses 
capítulo 3. É uma daquelas passagens que nós lemos rápido demais, mas se nos aprofundarmos, 
encontraremos pensamentos sobre Deus bastante encorajadores. 

Colossenses 3:1-4 
“Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde 
Cristo está sentado ao lado direito de Deus. 2 Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da 
terra. 3 Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com 
Deus. 4 Cristo é a verdadeira vida de vocês, e, quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte 
na sua glória.” 

A bíblia nos ensina que os cristãos estão “escondidos” em Cristo. Porque as pessoas 
escondem as coisas? Se você viesse a minha casa, descobriria que as coisas frequentemente se 
escondem. Uma vez ou outra, nós encontramos um presente do Natal passado, é que nós o 
havíamos escondido tão bem que quando o Natal chegou, não conseguimos encontra-lo! E aí em 
julho, ele de repente aparece. Doces são regularmente encontrados em lugares misteriosos, por 
todos tentarem esconder sua própria pilha longe das outras pessoas.  

Tenho certeza de que todos nós temos uma conta no banco onde escondemos nosso dinheiro, 
para garantir sua segurança. Outros têm caixas mantidas seguras em depósitos onde as coisas que 
elas mais valorizam, ou que são tão secretas, que elas têm que ser mantidas em um cofre trancado 
com cadeado.  

Sabemos que alguns têm tomado medidas extremas para esconder as coisas dos outros. 
Dado o custo e o valor destes itens eles os enterram. Eu costumava morar na Nova Escócia, na costa 
atlântica do Canadá. Tem uma ilha, não tão longe do lugar que eu morava chamada “Oak Island” 
(Ilha do Carvalho) onde existe um poço do tesouro. Ele tem quase 70 metros de profundidade, e é 
protegido por um elaborado conjunto de armadilhas e passagens subterrâneas à praia com extensão 
de mais de 150 metros. Ele foi o assunto de inumeráveis escavações desde 1795, custando milhões 
de milhões de dólares, e o local de morte de dez caçadores de tesouros que entregaram suas vidas 
só para ver o que tem lá embaixo. O que tem lá embaixo? O que será tão precioso a ponto de ter 
sido enterrado tão meticulosamente? 

 A teoria mais popular é a do século 18, do pirata Capitão Kidd, que frequentemente visitava a 
região de Oak Island para descansar e reparar seus navios. Ele parecia ter um hábito de enterrar os 
tesouros que saqueava em diversos lugares. Tem também uma história ainda mais estranha, de que 
as joias da coroa da França estão enterradas lá. Elas sumiram em 1791, e dizem que foram levadas 
para Nova Escócia pelos franceses. Quando os ingleses atacaram, os franceses as enterraram em 
Oak Island para mantê-las seguras. 

 O que quer que esteja lá embaixo, é tão espetacularmente valioso, que alguém tomou medidas 
extraordinárias para esconder, e certificar-se de que ninguém o pudesse encontrar, roubar ou 
danificar.  

E foi isso que Cristo fez conosco. Nós sabemos que quando nos tornamos cristãos três coisas 
acontecem: 1) seus pecados são perdoados, 2) o Espírito Santo vem morar dentro de você, e 3) 
você é adicionado à igreja de Deus. 
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Deuteronômio 14:2 (NVI) 
“pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, 
o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal.” 

Tão precioso é o cristão, que Deus nos escondeu, como o tesouro em Oak Island. Deus tomou 
medidas extraordinárias para nos esconder tão longe, que ninguém no mundo espiritual consegue 
nos alcançar. Da mesma forma, com Jesus, você e eu estamos protegidos do diabo, abrigados nas 
tempestades da vida, e completamente cobertos com a misericórdia de Deus pelo sangue de Jesus. 

No mundo espiritual nós estamos guardados em um lugar especial, por que os filhos de Deus 
são tão valiosos para ele que ele quer ter certeza de que nada nos aconteça até o dia marcado, 
então ele nos esconde, com Cristo. A vida cristã é a vida escondida.  

No Salmo 83 Davi se orgulha de os israelitas serem os escondidos2 de Deus. e por causa 
desse relacionamento especial com Deus como seus escolhidos, eles estavam seguros de todas as 
tribulações.  Nós cristãos somos hoje a “Israel espiritual”; somos Seus escolhidos na custódia 
protetora de Deus, assim como foram os Hebreus antigamente.  

Nós estamos no “plano de proteção de testemunhas” de Deus, como o que as forças policiais 
fazem quando têm uma testemunha especial que tem que ser protegida. Essa pessoa recebe um 
novo nome, uma nova identidade, um novo emprego, uma nova casa e esperançosamente fica tão 
escondida e oculta que aqueles que a querem encontrar fracassam, não importa o quanto se 
esforcem.  

De fato, como o povo escolhido de Deus hoje, nós estamos ainda mais escondidos do que os 
israelitas, povo anteriormente escolhido por Deus, por que enquanto eles estiveram escondidos em 
Deus, nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós na verdade, obtemos o “duplo impacto” da 
proteção. Não é incrível e maravilhoso saber que você é a pessoa que está ternamente enrolada e 
seguramente guardada nos braços de Jesus? E nenhum mal pode atingir a pessoa que está 
seguramente guardada nos braços de Jesus. Estamos falando de segurança eterna! Se você é como 
eu, deve ter estes momentos nos seus dias ruins, (especialmente depois de ter pecado ou quando 
as coisas não estão indo muito bem), quando nos perguntamos para onde Deus foi e questionamos 
nossa salvação.  

Nós (e eu) perguntamos coisas como: “O quão seguro é o meu perdão? Quão trancada está 
minha salvação? Talvez o paraíso seja para as outras pessoas, mas eu, sem dúvida, vou estragar tudo 
e não vou conseguir.” Bom, deixe-me colocar desta forma: de acordo com as escrituras que lemos, 
se você “sair” da graça de Deus, não vai ser por que a alça de Deus em você enfraqueceu; em vez 
disso, vai ser por que a sua alça em Deus enfraqueceu. Vai ser por que você o abandonou, não por 
que ele abandonou você. 

Nós estamos abrigados na graça. Nós estamos escondidos na misericórdia. Nós estamos 
total e completamente cobertos em expiação, por que Deus te considera um tesouro, tão precioso, 
tão caro, que você foi escondido, com Cristo, em Deus; o lugar mais seguro e oculto do universo, 
física e espiritualmente.  

Então se anime. Não fique cabisbaixo. Não se deixe pensar que suas batalhas em suas áreas 
de fraqueza são de tal forma que Satanás pode chegar até você e te separar de Deus. Não é verdade. 
Você é demasiado especial, valioso, caro e escondido por Deus, até mais que o misterioso tesouro 

                                                             
2Traduções do Salmo  83:3: NTLH  - aqueles que tu proteges. ARC - os teus protegidos. NVI - o teu tesouro. A American 
Standard Version e  a King James Version trazem: “os escondidos de Deus” 
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de Oak Island! Mantenha-se fiel a ele e não desista de viver para Jesus. Um dia nós todos iremos 
receber nossa recompensa. 

———————————————————————————————————————————— 
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