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introdução
TOMÁS CAMBA 

A palavra “minimalismo” surgiu de movimentos artísticos do século 
20 que seguiam como preceito o uso de poucos elementos visuais, e, 
aos poucos, foi migrando para o campo do social. Ser minimalista é 
simplificar a vida, eliminando os excessos e mantendo apenas o que 
é fundamental e essencial.

O que isso tem a ver com a espiritualidade cristã? Nosso grande 
problema, como cristãos, é ver o “diabo” em tudo que não nasce no 
meio da cristandade.

Ao olharmos para o minimalismo, deparamos com o conceito 
de simplicidade e simplificação; em outras palavras: ser minimal é 
ser simples, é viver uma vida simplificada, livre de excessos que nos 
aprisionam a ponto de não enxergarmos a verdadeira beleza e leveza 
da vida.

Uma vida de excessos é uma vida de fardos. Acabamos vivendo 
esse tipo de vida por pensarmos que nossa satisfação repousa na 
quantidade de coisas que realizamos, possuímos ou vislumbramos – 
o que seria isso, se não idolatraria? Uma pessoa idólatra é aquela que 
substitui Deus em seu coração por qualquer outra coisa. Ora, isso lhe 
custará a vida, pois carregar algo no coração além de Deus se torna 
um fardo pesadíssimo. Nessa hora, somos convidados a lembrarmos 
das palavras de Jesus: “Venham a mim todos vocês que estão cansa-
dos e sobrecarregados, te eu lhes darei descanso. Tomem  sobrevocês 
o meu jugo... Meu jugo é fácil de carregar...”. 
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Em outras palavras, Jesus estava dizendo: SIMPLIFIQUEM 
SUAS VIDAS... Nesse texto, propomos uma leitura dos 10 Man-
damentos a partir de um princípio de simplificação. Cremos que se 
existem princípios que podem nos ajudar a lidar e nos livrar dos 
excessos produzidos pelo caos contemporâneo, esses princípios são 
os 10 Mandamentos. Existe uma espiritualidade simples que pode ser 
acessada ao olharmos para a Palavra tornando-a o centro de tudo.







primeiro 
mandamento - 
não terás outros 
deuses...
TOMÁS CAMBA
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N ÃO  T E RÁ S  O U T RO S  D EU S ES . . .

Eu sou o Senhor , seu Deus, que o libertou da terra do 
Egito, onde você era escravo.
Não tenha outros deuses além de mim (Êx 20:2-3). 

Paira no imaginário popular que idolatria está apenas ligada à adora-
ção de imagens, o que é na verdade um equívoco perigoso. Idólatra é 
a pessoa que deposita toda sua confiança em tudo menos em Deus. 
Uma pessoa idólatra é aquela que encontra o princípio de suficiência 
nas coisas dessa vida e não na pessoa de Deus. Ser idólatra não é 
apenas se prostrar diante de uma imagem, estátua e prestar adoração; 
ser idólatra é substituir o lugar de Deus no coração por qualquer 
ninharia dessa vida.

É incrível notar que a maioria de nós não enxerga a idolatria a 
partir do princípio da substituição do espaço de Deus em nosso 
ser. Ora, quando olhamos para as Escrituras nos alertando para não 
termos outros deuses além do Eterno, nossa imaginação cauterizada 
não consegue compreender a abrangência desse alerta emitido pelo 
Eterno. Acabamos nos aprisionando ao conceito de idolatria voltado 
para a adoração icônica.

Certa vez estava estudando sobre alguns princípios do minima-
lismo. Apesar de não concordar com todos os propagadores desta 
tendência, não podemos ignorar que o princípio em si é útil para um 
ato de contextualização em relação ao chamado de Deus nas Escri-
turas para adorá-lo como Único. Vejamos: um dos princípios funda-
mentais do minimalismo é liberar espaço. Os minimalistas entendem 
que existem muitas coisas em nossos guarda-roupas que precisam 
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ser descartadas por ocuparem muito espaço, pois elas não são úteis 
para nada. Em outras palavras, eles estão dizendo que somos pesso-
as compulsivas e acumuladoras. Isso é a mais pura verdade; como 
explicar uma pessoa que possui 400 pares de sapatos em casa? Ela 
poderia usar um par por dia e ainda assim durante o ano sobrariam 
alguns pares sem serem usados. Esse é um princípio ao qual, como 
cristãos, precisamos manter um olhar atento. É preciso liberar es-
paço em nossa vida, pois andamos muito sobrecarregados com as 
coisas dessa vida e nos esquecemos de ouvir o convite de Cristo e ir 
ao encontro dele com a finalidade de sermos livres dos fardos dessa 
vida que nos aprisionam e nos afastam do Eterno.

Esses fardos em sua maioria se constituem como ídolos, pois fa-
zem parte da nossa existência e sem eles não conseguimos existir. No 
fundo, estamos adorando algo que não é Deus e colocando todo prin-
cípio de nossa suficiência nisso. Em outras palavras, estamos dizendo 
para Deus que Ele não é o Único, Ele não tem poder suficiente para 
cuidar de nossas vidas. O que se segue com isso é a tomada do lugar de 
Deus por nós mesmos, ao ponto de nos tornarmos responsáveis pela 
nossa própria existência, ou seja: é o princípio da autossuficiência. Tal 
princípio denuncia nossa não dependência do Criador. O que seria isso 
senão idolatria? Toda vez que deixamos de depender do Eterno nos 
tornamos autossuficientes; sendo assim, estamos dizendo que somos 
deus, pois o único que depende de si mesmo é Deus, ele é o Único que 
se satisfaz, pois a Trindade não precisa de algo para condicionar sua 
existência. No entanto, tudo que existe fora da Trindade necessita – e 
é condicionalmente depende – de um criador.

Em nossos tempos, a idolatria tem se apresentado de diversas ma-
neiras e formas, e acaba de modo impactante capturando até aqueles 
que conhecem a Verdade. Decerto, é de fundamental importância o 
constante revisitar as Escrituras para que não caiamos nesse engano. 
A deificação das coisas em nossos dias é um dos princípios mais 
assustadores. Talvez você se pergunte: Como posso descobrir se estou me 
tornando uma pessoa idólatra? É simples: nesse texto estamos trabalhan-
do a ideia de que idolatria não tem apenas a ver com o prostrar-se 
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