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DEDICATÓRIA: 

 
 

 
“Estou seguindo a Jesus e desse Caminho não desisto”. 

 
Deus vos abençoe em suas grandezas. 

 

 
Um dia busquei lápis e papel. Escrevi, 

escrevi, e lá adiante, nas muitas folhas me dei 
conta que Deus estava falando comigo. Assim 

nasceu este livro. 
Dedico-o com Amor a minha mãe por 

sua simplicidade, humildade e exemplo de 
vida, e a meu filho Hugo André pelo amor 

sem limites que nos une. 
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CAPÍTULO UM 

 
QUAL O CAMINHO? 

 

ram quase 6h00 da manhã de um nascido 

dia de sábado. A frescura do orvalho aden-

trava pela janela entreaberta de meu quar-

to. Encontrava-me meio adormecido entre 

os lençóis enquanto as almofadas me convidavam a levan-

tar. 

Que preguiça. Eu queria ali ficar o dia todo! 

-Uaaaaa! – bocejou Felipe. 

Escutava o vaivém das águas 

da praia imaginando quantas 

saudades, quantas lágrimas 

foram trazidas até aqui e agora 

descansavam nas areias! 

Esse “sssssss” das águas ro-

lando nas areias é o princípio de 

tudo, das dores, das alegrias, 

das reminiscências, da morte e 

da vida. 

Sentia-me sozinho, cansado 

pelo peso emocional de carregar comigo tantas máscaras. 

 

E 

“Qualquer visão 
do futuro cheia de 

fracassos e vazia de 
esperança  

não vem de Deus” 
(Jeremias 23.26). 
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As noites faziam-me esquecer minha grandeza e mergu-

lhava nas águas feridas de meu ser, recordando dores, 

lágrimas de meu passado, encurtar distâncias, reabrir  

detalhes e ferir-me ainda mais. Abria baús petrificados, e 

meu quarto se enchia de cinzas moribundas que me acor-

davam com o odor de enxofre. Visões, esperanças, idea-

lismos cor de cinza-laranja perambulando o arco-íris da 

farsa da felicidade. Chorar por quê? Para quê? Eu sabia 

que seria capaz de façanhas incrivelmente milagrosas 

quando descobrisse os segredos da fé, lugar onde os mila-

gres acontecem. ”O caminho dos preguiçosos é cheio de 

espinhos” (Provérbios 23.21). Podemos piscar os olhos sem 

nenhum esforço e nos tornarmos escravos da nossa menti-

rosa vontade. Podemos igualmente declarar a presença do 

passado e chorar perdidamente fazendo das lágrimas 

cúmplices de nossa miséria emocional traindo a felicidade, 

ou decidir levantar os olhos e tomarmos posse das grande-

zas que Deus já disponível. ”Aos seus anjos dará ordens a 

teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. 

Eles te sustentaram em suas mãos, para que não tropeça-

res nalguma pedra” (Salmos 91.11,12). Minhas pálpebras 

podem ser inconscientes, esconderem risos, medos, vergo-

nhas, prepararem até olhares traiçoeiros, fingirem de 

estarem felizes e todas essas deambulações emocionais 

não passam de traços da miséria querendo sobreviver em 

mim. Alimentei-me de mentiras dando vida a duas vozes 

rebelando-se dentro de mim - a verdade e a mentira - e 

acabei sendo perfurado por uma flecha que culminou jor-

rando o sangue da inocência ante a cruz.  

“Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira e gritaria, e 

blasfêmias, e bem assim toda a malícia (Efésios 4.31)”. 
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“Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões” 

(1Tessalonicenses 5.18). 

 

I 

 
ESTRELA ESQUECIDA 

 

 

“Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por 

causa da ignorância em que vivem pela dureza de seu 

coração” (Efésios 4.18). 

 

 

urante anos Felipe tentou ser um homem 

correto. Era elegante em suas palavras, 

tinha uma esposa fiel, dedicada à família e 

ao lar. Pais de um filho – André Luís, de dezoito anos de 

idade, cabelos louros, amante do esporte e da leitura. 

Mas... 

Felipe enfrentava diariamente uma luta contra sua his-

tória de miséria e renúncias na incessante busca de um 

sentido para a vida. Facilmente se esquecia de quem era e 

vivia suspenso entre máscaras da personalidade. Arma-

duras emocionais que o distanciavam de si e de sua famí-

lia. Em cada máscara uma porta se fechava para a felici-

dade. 

D    
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-Como me aconteceu tornar-me assim?Será que alguém 

sabe que não sou feliz? 

 

Celidiana, sua esposa, entrou na sala da biblioteca, com 

um sorriso aceso nos olhos capaz de despertar o sol à mei-

a-noite, sentou-se a seu lado, beijando-o no rosto e lhe 

segurou a mão. Fixou ternamente seu olhar intranqüilo e 

lhe perguntou: 

 

-Meu amor, vejo-te entristecido como alguém que procu-

ra uma porta para sair de um castelo e se perdeu nas 

escadarias frias da muralha. Posso te ajudar? 

 

Sua respiração queria falar. Os lábios titubeavam al-

guma resposta. Olhou Celidiana e uma lágrima descia-lhe 

pelo rosto pedindo compreensão naquele momento. 

 

-Deus não me quer. Não sirvo para nada. Cada pensa-

mento que tenho é como uma lâmina me cortando o cora-

ção. Queria morrer! 

 

Celidiana deslizava suas mãos em seu rosto enxugando-

lhe as lágrimas, incessantes como uma tempestade, que se 

misturavam com os soluços. 

 

-Felipe, estou aqui do teu lado. Sou tua esposa e sabes 

que podes contar comigo neste momento. 

-Bem sei. Mas, quero estar sozinho. Não precisas ficar 

aqui neste vale de lamentações. Vai ver onde André Luís 

está. 
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-Não.Vou ficar aqui. É meu dever estar a teu lado. Eu te 

conheço e sei que passas por um momento muito difícil em 

tua vida. Nenhuma de tuas lágrimas irá derreter a triste-

za de tuas lembranças! 

 

 

Felipe estava ameaçado pelas máscaras que trajava dia-

a-dia. Queria parecer uma pessoa bondosa, atenciosa para 

todo mundo, coerente, mas, dentro de si havia uma luta 

constrangedora que o perfurava. 

 

 

-Deixa cair tuas máscaras para que sejas a pessoa ma-

ravilhosa que está adormecida em ti - exclamou Celidiana. 

-Não, não posso. Sem elas não sou ninguém. - disse Fe-

lipe apressadamente enquanto os olhos tentavam segurar 

as palavras para chorarem em comunhão com as lem-

branças. 

“A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a 

principal pedra angular” (1 Pedro 2. 7). 

 

De semblante entristecido, encostou a cabeça no ombro 

de Celidiana. Sentiam-se as lembranças gemendo entre os 

desabafos que fazia.  

”Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo 

caminho eterno” (Salmos 139.24). 
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-Nada mais me faz sofrer que ver meu esposo tentando 

fechar aquele portão pesado que range e lhe rasga o cora-

ção em pedaços. Vejo-o abafando os gritos para que eu não 

os ouça, para que não peçam socorro. Vejo que aquelas 

feridas ardem. Parece um animal ferido de morte, mas, 

nem o leão nem o tigre urram de dor. – falava para consi-

go mesma. 

 

-Bom dia papai. - disse André Luís entrando na biblio-

teca e sentou-se na cadeira segurando nas mãos um livro. 

-Papai, parece triste!  

-Aconteceu algo com papai? 

-Não meu filho. São coisas da vida. Preparativos para a 

felicidade. Entendes? 

Teu papai se aborrece facilmente e fica cheio de raiva e 

começa chorando. Tem medo de si próprio e se esconde 

entre as máscaras para que pareça outra pessoa. 

-Paiinho. Na tua frente está tua família e conosco pode 

contar. Não tenhas medo de tuas explosões. Nem eu nem 

mamãe vamos te criticar. Vamos sim querer te ajudar a 

superar esse gênio. 

-Mas como? Eu sempre fui assim! 

-Não é verdade. Aprendeste a ser desse jeito. Esse teu 

gênio pode se transformar em uma obra de arte. 

-Ah, ah, ah, ah. Deixa de brincadeira comigo. 

-Falo sério papai. Quantas vezes assumiste a responsa-

bilidade por teu bem-estar? 

-Acho que nunca! 

-Sabes por que as pessoas sofrem? 

-Tantas razões existem... 
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-Concordo.Vou ser objetivo. As pessoas em geral abu-

sam de si próprias. Ferem-se emocionalmente. Tomaram 

na vida a direção de alguém que estava cheia de cicrati-

zes. Construíram estradas de forma irrefletida e nada 

mais fizeram que dar pontapés nas pedras e as culparem 

por estarem em seus caminho.Essas pessoas não são mo-

delos que Deus quer que sigas. 

-Deus? Deus não quer nada comigo e acho que nunca es-

teve sequer próximo de mim. 

-Como podes falar isso papai? – André Luís falava ex-

clamando e exaltado. 

-Duvidas do que te disse? Se Ele estivesse próximo eu 

não teria chegado aonde cheguei. 

-Achas então que Deus se afastou. 

-Certamente que sim. 

-Onde estava a última vez que O viste? 

-Nem lembro! 

-Esse é o problema das pessoas. Não se lembram onde 

Deus estava onde o viram pela última vez, mas, certa-

mente Ele ainda lá está. As pessoas é que se foram para 

longe. 

 

Felipe levou as mãos ao rosto e se entristeceu. Ficou em 

silêncio refletivo. 

Na biblioteca, as páginas de cada livro levantaram-se 

para escutar as palavras de André Luis. Um pequeno 

pássaro amarelo pendurado na janela esticava suas pe-

quenas asas permitindo que os primeiros raios de sol 

aquecessem seu corpo. 
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-Vou até a janela um pouco. 

Como eu gostaria de ser um pássaro e viver sem pro-

blemas. Estaria agora ali no jardim esvoaçando de um 

lado para o outro e percorreria grandes distâncias. Seria 

feliz. 

Meu Deus se existes, me transforme em um pássaro. 

-Já acreditas em Deus? 

-Eu falei em Deus? 

-Agora mesmo. 

-Não me lembro! 

“Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perver-

sidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas 

pálpebras, diretamente diante de ti” 

(Provérbios 4.24,25). 

 

-Eu sei que estou ferido, que meus amigos...-balbuciava 

Felipe. 

-Meu amado pai, se cresse em Deus tudo se transforma-

ria em tua vida. 

-Já conhecesse o que penso a esse respeito. Eu quero é 

ser outra pessoa e realizar meus sonhos. 

-Qual é teu maior sonho? 

-Tenho tantos. 

-Quando aceitamos ao Senhor Jesus nosso maior sonho 

é conhecê-lO. Depois, Ele, por meio de seu espírito, nos 

orienta na vida. Ele conhece nossos sonhos e nos faz cres-

cer para que o fruto venha a tornar-se realidade.  

Quando não cremos no Senhor dizemos que temos mui-

tos sonhos e andamos na estrada da utopia. É como que- 

rer fazer funcionar uma máquina sem óleo. “Nunca deve-

mos agir sem a autorização do Senhor” (Colossenses 3.17); 

“sendo erro gravíssimo ultrapassar a Palavra que recebe-
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mos das Escrituras” (1 Coríntios 4.6); “Pois que quem 

ultrapassa a doutrina de Cristo perde a comunhão com 

Deus” (2 João 1.9). 

-Então é Ele que me poderia ajudar? Não acredito. 

-Dentro de ti existem grãos e folhas, uma confluência de 

raízes e galhos, florestas próximas e distantes, e um solo 

incrédulo onde todo dia reluz uma nova indignação. 

O entendimento que tens da vida é o que te conduz à fe-

licidade ou à frustração. 

Pai, o que é para ti uma árvore? 

-Não sabes é? – Felipe em tom irônico. 

Uma árvore é... 

Têm ramos, folhas... 

-Toda gente tem a mesma resposta, mas aquele que ou-

sa transcende as descrições sociais e vai para a sua des-

crição pessoal. 

-Então, qual é a tua descrição de uma árvore? Não tem 

folhas nem galhos? –Felipe mostrava sinais de impaciên-

cia ante o filho. 

-Subo à árvore, sinto o tronco balouçar, escuto o vento 

falando com as folhas. Deito-me entre os ramos mais for-

talecidos e faço pequenas construções com os mais débeis. 

Olho o azul do céu e vejo que estou todo sujo e até rasguei 

minha calça durante a subida. 

-Um modo único de ver a árvore! – replicou seu pai. 

-Vivo a vida sem regras do „mundo‟. São as regras que 

fazem as pessoas perder sua identidade e encher os con-

sultórios dos psicólogos. Ao vivermos na constante inda-
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gação do por que nos sufocamos. É como se quiséssemos 

sair antes de entrar. 

-Sinto-me mergulhado em tristeza. 

-Olha para mim papai. Sorri. 

-É como uma árvore caindo em cima de mim. 

-Então foge! 

Quando uma árvore vem caindo em nossa direção a 

gente simplesmente foge. Não fica pensando. Ao contrário, 

meu pai, tu pareces ficar esperando como ficará teu corpo 

depois que a árvore te cair em cima. Atrais para ti aquilo 

que te magoa.  

-Como é que atraímos para nós coisas tão prejudiciais? 

-Por meio de nossas companhias. “Tornamos-nos, na 

forma de caráter, em função das pessoas que nos rodeiam 

na intimidade” (1Coríntios 15.33; Provérbios 13.20); e 

também por meio da língua? 

-Deixa-me rir. Que tem a língua a ver com isso tudo? 

-Quantas vezes ficastes dizendo palavras humilhantes a 

ti próprio? A língua é nossa prisão. 

 

-Espere. Tenho estado a escutar vossa conversa. Agora 

Vou falar. 

-Mas, quem é que está aqui? 

-Não Me vês, mas sentes a minha presença. 

-Assim com Eu não tolerei que Balaão misturasse a Pa-

lavra e o espírito do mundo, Eu não permito que os ho-

mens andem sob minha unção e ao mesmo tempo andem 

em pecado. Por isso, Felipe, tens de examinar bem aquilo 

que andas fazendo. Podes escolher renunciar ao mundo ou 

te aproximares de Mim para assim receberes e permane-

ceres em minha unção. 

-Vou pensar. 



A Última Lágrima 

  

15 

“Tolerais quem vos escravize quem vos devore, quem vos 

detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie o rosto” 

(2 Coríntios 11.20). 

-A escravidão ou prisão como querias chamar não consiste 

apenas em muros. O cárcere mais perfurante é o espiritu-

al. “Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará” (João 

8.32). 

-Pftt! Verdade? 

Assim espero! 

 

“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, 

entrará, e sairá, e achará pastagem” (João 10.9). 

 

-Deus, como dizes te chamar! Estou com sono e vou 

dormir um pouco. Amanhã Te chamarei para me falares 

sobre tuas promessas. 

- Boa noite. 

 

 

Amanheceu o dia. O tic-tac no telhado anunciava o iní-

cio de uma grande caída de chuva. Felipe se levantou e 

veio até a porta. Ficou relembrando o breve encontro com 

Deus e a segurança em suas palavras. Agora que estava 

distante d‟Ele parecia ter mais segurança e alegria. 

-Por que estou me sentindo desta maneira?- indagava 

sem compreender os motivos. 

-Sinto-me fora da prisão. Uma leveza preenche meu co-

ração. Que alegria. 
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Olhou para o campo verdejante na sua frente. A água 

das chuvas convidava-o a uma dança de vitalidade. Des-

calçou os sapatos e correu como uma criança para o meio 

da chuva que caía copiosamente. 

 

-Papai, espera, espera, aonde vais? 

-Estou felizzzzz. 

 

E, nessa comunhão com a vida, Felipe corria de um lado 

para o outro. Escorregou e ficou completamente enlamea-

do. Levou as mãos ao rosto e seu rosto parecia uma más-

cara. Até o vento parecia brincar de esconde-esconde.  

André Luís não parava de rir ante a surpresa. Só falta 

mamãe estar aqui.  

 

-Paiiii. Volte para aqui, está chovendo muito forte e re-

lampejando. Pode cair um raio! 

-Chame sua mamãe. 

 Esqueceste como é uma árvore? Ah, ah, ah, ah. 

-Parece que meu pai deixou cair as máscaras. – Pensava 

André Luís. 

-Felipe, venha até aqui, quero falar com você.– chamava 

Celidiana. 

-Mamãe, é melhor você vir até aqui à porta.  

-Onde está seu pai? Pensei que estivesse aqui. 

-Olhe para o campo. 

-Meu Deus. Que aconteceu com teu pai? 

Nada mamãe. É a primeira vez que o vejo assim. Acho 

que viu Deus! 

-Amor, venha para mim.  

-Venha você até aqui. Venha sentir a alegria da chuva 

em me ver feliz! Vamos nos divertir um pouco. 
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    -Vamos meu filho?  

 

    Em breves instantes a família estava tomando banho 

de chuva. Durante anos nunca estiveram reunidos ante 

tanta felicidade. Davam as mãos e cantavam cantigas de 

sua infância. Olhavam uns para os outros e descobriam 

suas fragilidades, seus condicionamentos. 

A chuva estava se indo embora e os três caminharam 

para dentro de casa deixando para trás lembranças nas 

águas que escorriam para o leito do riacho. Para onde 

iriam essas memórias diluídas nas águas? Contariam a 

outras águas, aos rios e aos mares que assistiram a mo-

mentos de felicidade de três seres humanos! 

Estavam agora sentados no sofá da sala bebendo um ca-

fé que os aquecia do frio das águas. Estavam em silêncio 

enquanto a vidraça se ofuscava pelo calor de seus cora-

ções.  

As nuvens, nessa noite vieram cumprimentá-los e a lua 

iluminou como nunca as águas encharcadas do jardim. 

Um perfume exalava de cada flor. Lá longe o amanhecer 

queria saber do que havia acontecido! 

Todos foram dormir levando memórias inesquecíveis 

sobre felicidade. 

Na aurora da madrugada, Felipe sentiu um leve sopro 

em seu rosto e uma mão segurando a sua. 

- Vem comigo até a sala. 

-Está escuro.  

-Espera! Não acendas a luz. Segue-Me. 
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-Por que não me deixas dormir? Estou cansado. 

-Bem sei, mas preciso continuar a conversa contigo para 

que comeces o dia em Minha presença. 

-Estou escutando. 

-Eu me preocupo com tua vida e que tenhas qualidade e 

quantidade de anos (Efésios 6.3). 

-Do jeito que vivo não quero nem envelhecer. 

-Mas o dia de ontem foi memorial. Estou certo? 

- Sem dúvida. Dia igual nunca me tinha acontecido. 

- Entendo! 

“O Senhor quer que sejamos como árvore plantada junto 

à corrente de águas (Salmos 1.3,4)”; e, “Se alguém não tem 

o Espírito de Cristo, esse tal não é d’Ele” (Romanos 8.9); 

pois, “São filhos de Deus todos aqueles que são guiados por 

seu Espírito Santo” (Romanos 8.14). –Felipe lendo o papel 

que lhe foi entregue. 

 

-Que quer isto dizer? Não entendi nada! Se me acordas-

te para ler bilhetinhos, boa noite. 

-Sê paciente contigo mesmo. 

-Desculpe. 

-Eu me preocupo como disse, com teu bem-estar!  

-Estou escutando. 

-Existe um pequeno órgão que dirige tua vida. 

-Hummm! E qual é? 

-A língua. Tal como o leme conduz o maior dos navios, a 

língua torna-se o caminho pelo qual seguiremos. “Desvia 

de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos 

lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras, 

diretamente diante de ti” (Provérbios 4.24,25).  

  Cuida que tuas palavras sejam edificantes ao serem 

pronunciadas em tua língua. Tu  és  aquilo  que  falas     
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(1 Pedro 3.10);e teu estado emocional te fará trair depen-

dendo das palavras (Provérbios 13.13); tuas palavras po-

dem gerar vida ou morte, bênçãos ou maldições (Tiago 

3.10); quero que ouças mais e sejas tardio em falar (Tiago 

1.19). O milagre começa no pensamento, aí podes ter a 

vitória “porque os que se inclinam para a carne cogitam 

das coisas da carne; mas os que se inclinam para o Espíri-

to, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá 

para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz “(Ro-

manos 8.5,6).  O resultado daquilo que se manifesta em 

tua vida será em função da Aliança que faças Comigo. 

Meu Espírito te recolhe em aconchego quando tuas pernas 

se dobram por ser-te impossível suportar a carga. Escuto 

teus gemidos e te socorro. De hoje em diante e, para que 

em Mim permaneças não quero mais ouvir-te dizer: - 

“nunca mais” (Filipenses 4.13); “eu não tenho” (Filipenses 

4.19); ”tenho medo” (2 Timóteo 1.7); “sou fraco” (Deutero-

nômio 11.32); “estou doente” (1João 4.4; Isaías 53.5); “es-

tou preocupado” (1 Pedro 5.7); porque esses pensamentos 

são coisas da carne. 

“Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como 

não pode o ramo produzir fruto a si mesmo, se não per-

manecer na videira; assim, em vós o podeis dar, se não 

permanecerdes em mim” (João 15.4). 

-Tenho que confessar-Te que esse é um pecado que nun-

ca havia falado a ninguém. Considerava-o como uma jóia 

raríssima. Tenho-o até escrito em letrinhas bem pequeni-

nas para que ninguém o pudesse ler. Costumo me refugiar 

no passado e ficar ali friccionando minhas verdades in-
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vencíveis. Lá dentro vive toda minha ferocidade, ironia e 

sarcasmo. 

- És tu quem prepara o dia de hoje, e, da mesma manei-

ra darás forma ao dia seguinte e, tudo isso acontece por 

meio da tua língua. “Aprendi a viver contente em toda e 

qualquer situação” (Filipenses 4.11). Existem pessoas que 

com as pedras do caminho constroem um muro, enquanto 

outras, com as pedras constroem pontes. Gostam de escu-

tar palavras vãs que lhes superem algum desequilibro 

emocional ou sentimental. Gostam de máscaras. Por esse 

motivo a palavra Amor perdeu sua referência afetiva e 

assim se afastaram de Mim. 

 “Ouviste a minha voz; não escondas o ouvido a meus 

lamentos, ao meu clamor” (Lamentações 3.56). É nestas 

pessoas que Eu manifesto meu poder. 

 

 

A noite caminhava ante as estrelas e já o galo anuncia-

va o novo dia. Felipe estava sentado na aurora nascente... 

à espera do sol. 

 

-O sol não se aproxima, mas sinto seu calor, sua luz. 

Pensava Felipe. 

-Ainda estás aqui? 

 

Olhou, e, como se não O visse começou a chorar, sussur-

rando, a segredar... 

 

-Tu podes simplesmente, ter sido... 

-Ainda estás aqui comigo? 

 Existe alguma chance de... 
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-Sim. Todos têm sua chance, As pessoas amam seu úl-

timo suspiro, querem prolongar sua vida assim como as 

águas das chuvas correm para os rios. 

-Meu problema é que... 

-Sinto teu coração pesado, cheio de intrigas e alfinetado 

pela mentira. 

-Descobri uma mentira que... É coisa má. Melhor nem 

Te contar. A verdade é que amei um caminho incoerente, 

esfreguei as palavras para torná-las brilhantes e esse foi 

meu maior erro. Hoje, essas palavras que falei um dia, 

trovejam na minha seca essência, afundam-se no zumbido 

dos relâmpagos estrangeiros a mim. Meus olhos nebula-

ram e me afligem. Estão perto de fugirem! 

-Não te preocupes. As rosas, depois das chuvas, ficam 

perfumadas. É difícil omitir nossa doçura depois de uma 

tempestade (se formos uma rosa). O perfume não está nas 

rosas. Está no óleo que habita dentro delas, por isso estão 

protegidas. Elas nunca perdem seu perfume mesmo dian-

te de uma grande tempestade. Assim acontece com todo 

ser humano. Nenhuma dificuldade desfalece aquele que 

habita em Mim. A maioria das pessoas deixou de viver a 

vida como eu quero que vivam, mas, o mais grave é que 

não enxergam que está indo para o fundo do poço. ”Todo 

caminho é reto do homem é reto aos seus próprios olhos” 

(Provérbios 21.2); “Mas Deus é o único que pode dar ver-

dadeiro discernimento” (Eclesiastes 10.10). 

 

Felipe tentou sorrir. Seus olhos estavam famintos de 

um encontro definitivo com Deus. 
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II 

 
MEXENDO NAS FERIDAS 

 

 

á estás mexendo em tuas feridas e, decerto essa 

é a primeira vitória. 

-Obrigado, querida. 

-Meu amor, teu corpo está envolto em uma armadura. 

Essa massa de egos está repleta de detalhes que ofuscam 

tua luz. Tenho a certeza que em ti reside um ser humano 

perfeito e em tua busca irás alcançar teu sonho. Um ser 

humano é como uma aurora. A aurora nasce escondida e 

paulatinamente vai se elevando e inundando a terra com 

mais luz até atingir o dia perfeito de claridade. 

-Eu não sou essa pessoa que vocês convivem todo dia! 

-Bem sabemos. 

-Sou assim para me proteger dos outros. 

J 

”Será renovado pela transformação da 

mente (Romanos 12.2); “Fortalecido no 

Senhor (Efésios 6.10);  

“E a paz que excede todo o entendimento, 

guardará o seu coração” (Filipenses 

4.6,7). 
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“Os maliciosos geralmente pensam e falam o pior acerca 

dos outros e vêem maldade em tudo”. (Salmos 10.7; Lucas 

11.39); “Para os tais nada é puro” (Tito 1.15). 

 

-Quais outros queres te proteger?- indagava Celidiana. 

-De todos. – respondeu generalizando, Felipe. 

Celidiana prosseguiu: - tu és os outros. Não existe mais 

ninguém senão muitos outros dentro de ti. Respira fundo 

e olha-me nos olhos. Tenho a certeza que a maioria das 

pessoas vive no “mundo”, ou seja, afastado de Deus. 

“Quando uma pessoa se afasta do Espírito de Deus ela se 

empobrece” (Eclesiastes 10.8). Convivem com o sem-

sentido, com a vida vazia sem sequer saber qual direção 

querem seguir. São verdadeiras bússolas sem agulha 

magnetizada. Ao serem tocados pela realidade elas voltam 

a se esconder nas máscaras. 

-Quais máscaras? Interrompeu Felipe. 

-O álcool, as drogas, a posse de um carro, de uma moto, 

etc. Elas querem ter algo que as represente. Confundem o 

Ser com o Ter. 

-Felipe acenava com a cabeça. 

    -Vive sob tuas declarações de vida própria em vez de 

sobre os auspícios do que alguém quer que tu sejas. Sê tu 

mesmo, percorre teus caminhos ainda que alguém inter-

rogue tuas trajetórias. ”A sabedoria traz o sucesso (Eclesi-

astes 10.10); e nos possibilita aprender pela experiência” 

(Provérbios 15.31). Existem pessoas que ao ver um pássa-

ro voando tentam corrigir sua trajetória. São pessoas 

inseguras. Cada ser humano fala de si mesmo segundo 
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suas atitudes manifestadas no exterior. Existem respostas 

para todas as perguntas e estas nunca serão as mesmas 

ainda que a pergunta permaneça. ”Não temas, porque eu 

sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu 

te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra 

fiel” (Isaías 41.10). Respondemos perante a vida em con-

formidade com nossa sabedoria nesse dia. Na medida em 

que crescemos espiritualmente vamos liberando para 

Deus a construção de nosso caminho. ”Chegai-vos a Deus e 

Ele se chegará a vós” (Tiago 4.8). 

Deus já te deu todos os dons. Precisas apenas de repre-

endê-los em tua vida. “Se tiverdes fé como um grão de 

mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e 

ele passará. Nada vos será impossível” (Mateus 17.20). 

Conforme fores caminhando irás aprendendo e a viagem 

tornar-se-a mais prazerosa. Necessitas plantar novas 

atitudes. Cultivar a paz na espera. 

As razões para alcançar paz na vida são o compromisso 

espiritual e a intimidade com Deus (Juízes 4.4,5). 

 Pensar palavras de Amor, alegria, perseverança e fé na 

confiança plena de que Deus está trabalhando em teu 

favor. Não são as palavras que fazem diferença, mas o 

poder de Deus que as acompanha. Ficarás surpreso ao ver 

como as palavras que pronuncias fazem o milagre quando 

acompanhadas de uma aliança com Deus. Pede a Deus a 

vitória. Pede para que te mostre os primeiros passos e te 

capacite para o caminho. “Tende por motivo de toda a 

alegria o passar por várias provações da vossa fé, uma vez 

confirmada, produz perseverança” (Tiago 1.2,3). 

 

  Felipe, com seu longínquo olhar escondido no silêncio se 

despedia de seu filho e esposa caminhando em direção ao 
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rio onde se sentou sobre as pedras de sua margem. Per-

maneceu ali em perfeita reflexão. A reflexão que todo 

homem precisa diariamente encontrar-se Deus. “Quanto a 

mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa” 

(Jó 5.8). 

 

Nesse interlúdio em que o dia vai descansar e as estre-

las povoam os céus, o cintilante dos céus fazia-o esquecer-

se de suas dores. 

 

 

-Estava eu sentado nas margens do riacho, observando 

o borbulhar das águas, imaginando a vida que existiria ali 

além da minha percepção quando um homem com perfu-

me de Sabedoria aproximou-se. Eu não o via, mas sentia 

Sua presença Havia apenas uma brisa de paz, alegria e 

amor ao meu redor. Sentou-se a meu lado. Permaneci em 

silêncio. Eu queria falar, mas as palavras não tiveram 

vontade de sair. 

-Quem é?- Perguntei? 

-Felipe.  

-Espera! Como sabes até meu nome? –indagou Felipe 

titubeando.  

Desculpe. Já falamos numa destas noites! 

-Quando Me aceitares definitivamente milagres hão-de 

preencher tua vida. Quero dizer-te que todos estes anos 

viveste te afastando de mim e ainda tens muito orgulho 

dentro de ti. A Mim próprio me tratas com indiferença! 
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Aprendeste atitudes a fim de satisfazer vontades alheias. 

Passei muitas vezes perto de ti e nunca Me chamaste. 

O rosto de Felipe se encheu de comoção, seus lábios 

tremiam enquanto suas mãos frágeis tentavam enxugar 

as lágrimas misturadas de alegria e de comoção. “Invoca-

me, e te responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e ocul-

tas, que não sabes” (Jeremias 33.3; Salmos 4.3; 18.6; Ma-

teus 7.7). 

-Meu Pai. Passo a vida sendo criticado e até humilhado. 

Vivo escondido entre disfarces de minha personalidade 

para ser aceito neste mundo.  

Pois Eu te digo: “Crio novos céus e nova terra; e não ha-

verá lembrança de coisas passadas, jamais haverá memó-

ria delas” (Isaías 65.17). 

-Meu maior problema são meus pensamentos. Esforcei-

me de todas as formas para criar outra maneira de pensar 

e não consegui. Quanto mais tento mais na escuridão fico. 

Em que devo pensar? 

“... em 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 que ocupe o vosso pensamento” (Fi-

lipenses 4.8). 

Entendo! O difícil é conseguir manter esse tipo de pen-

samento. Posso até fazer um esforço... 

-Eu te guiarei continuamente, fartarei tua alma até em 

lugares áridos, serás como um jardim regado e como um 

manancial cujas águas jamais faltam (Isaías 58.11). 

-Perdoa-me. Como me irás guiar se... 

-“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, 

pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que 

desejais”   (Jeremias 29.11). 
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Farei aliança contigo. “Farei uma aliança eterna, se-

gundo a qual não deixarei de te fazer o bem; e porei o meu 

temor no teu coração, para que nunca te apartes de mim” 

(Jeremias 32.40). “Invoca-me, e te responderei; anunciarte-

ei coisas grandes e ocultas, que não sabes” (Jeremias 33.3). 

-Tuas palavras querem me ensinar que para alcançar o 

que desejo existe um “ir atrás”. Um caminho delineado 

onde está implícito um zelo no processo de procura. 

-Isso mesmo. Faz parte da Aliança que fiz contigo. “Bus-

car-me-às e me acharás quando me bucares de todo cora-

ção” (Jeremias 29.13). 

- Espera não Te vás. Fica mais um pouco. 

 “Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, 

façais vós também” (Jó 13.15).  

Existe um tempo de espera para Deus despertar os dons 

e, por conseguinte surgirem os frutos. Deus envia tempes-

tade para golpear e causar circunstâncias que levem a 

pessoa a manifestar o querer Sua presença. As pessoas 

reagem com rudeza, com ira, até blafesmando contra o seu 

Deus. Quando uma pessoa tem um caráter obstinado, 

irritado, mal-humorado, impaciente, Deus precisa traba-

lhar o caráter desse cristão.  Ele o repreende, tal como fez 

com Jonas. 

 

Deus usou o tempo de espera sob a vida de Jonas para 

que este viesse a tornar-se obediente. – Durante a noite 

ele preparou uma planta, num lugar que fizesse sombra 

sobre a cabeça de Jonas. O profeta se regozija na sua boa 

sorte. Então, Deus prepara um verme para comer o caule 
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da planta e a fazer secar. Deus intensifica ainda mais a 

situação desconfortável pela qual Jonas estava passando 

ao trazer um vento quente e seco para secar o corpo morto 

de sede de Jonas. Jonas lamenta e expressa a morte da 

planta e seu descontentamento perante Deus. Deus lhe 

responde mostrando a incoerência de estar preocupado 

com uma planta, mas estar totalmente despreocupado 

acerca do destino dos habitantes da cidade a que Deus 

amava. Assim, andam cristãos desagradando a Deus. 

 Querendo tudo em seu tempo, indo na frente de Deus. 

Não querendo forjar atitudes.  

Querendo riquezas que não advêm do mundo espiritual. 

Vivendo em perfeita cegueira espiritual. Entretanto, libe-

ram o relacionamento com Deus somente quando advêm 

as dificuldades. Ou seja, buscam somente os benefícios em 

detrimento do aconchego com Deus. ”Porque o Reino de 

Deus consiste não em palavra, mas em poder (1 Coríntios 

4.20). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                     

 

 

 

 

 

 

“Não saia da presença do Rei mesmo que exércitos inteiros 

se levantem contra você” (Salmos 27.2). 

 

               

 

III 
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A ESTRATÉGIA DE DEUS 

 

 

“Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de 

tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, 

tanto de fartura como de fome; assim de abundância como 

de escassez”; “Tudo posso naquele que me fortalece” 

 (Filipenses 4.12,13). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

elidiana, segurava a mão de Felipe o qual mos-

trava traços de ansiedade, incompreensão. 

Uma de suas máscaras insistia em convidá-

lo à instabilidade. 

-Calma. Respira tranqüilo. Todo teu corpo está enferru-

jado pelo uso contínuo das máscaras. Caminhas pela vida 

transportando uma verdadeira armadura oxidada. Convi-

ves com o sem-sentido, deambulas pelas estradas sem 

firmeza do teu querer. Fazes reverências a todo mundo 

como se eles fossem ídolos. Sê tu mesmo, dedica tempo a 

te valorizares, a mergulhar dentro de ti e te enfrentares 

com tuas teias. ”Evita, igualmente, os falatórios inúteis e 

profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade 

ainda maior” (2 Timóteo 2.16). Não te incomodes com o 

que vais encontrar. O que surgir é exatamente aquilo que 

fazes manifestar no mundo exterior. Sem dúvida será 

uma viagem de muita dor, de lágrimas. Encontrarás mo-

mentos de glórias, bons testemunhos e também momentos 

C 
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de dissabores; momentos de fartura e de escassez. Na 

medida em que te aprofundares nessa viagem irás te a-

proximando mais e mais de ti mesmo. 

 

 “O qual transformará nosso corpo de humilhação, para 

ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do 

poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas” 

(Filipenses 3.2). 

-Acredito em ti querida esposa. Sei perfeitamente que 

cada qual percorre seus próprios caminhos; que todo pen-

samento é uma semente; que colhemos aquilo que plan-

tamos e outras demais citações. Mas essas citações em 

nada mudaram minha vida. – Felipe comentando em voz 

agitada. ”Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira e 

gritaria e blasfêmias...” (Efésios 4.31). 

-Existem caminhos para tuas indagações.  

Procuraste as respostas no mesmo nível de entendimen-

to do problema em que estás vivendo. Ninguém encontra a 

solução no mesmo nível de entendimento que deu origem 

ao problema. 

Felipe parecia não prestar a mínima atenção ao que Ce-

lidiana falara. Estava lendo um livro. Sua atenção estava 

centrada em alguma página. Podia ler-se em seu olhar o 

carinho com que soletrava cada palavra. 

Querida, escute o que vou lhe ler: – “Havia tempo que 

os sonhos golpeavam aquele humilde homem, em seus 

ombros. Todo dia ele recebera um suave toque e nunca 

havia dado a menor importância. As idades foram atra-

vessando sua vida e assim tudo o que era verdadeiramen-

te importante em sua vida ficou para trás. Nunca havia 

dedicado tempo ao legado que todo ser humano tem obri-

gação de completar durante sua existência – o sonho”.  



A Última Lágrima 

  

31 

”Cada um tem de Deus o seu próprio dom; um, na verdade, 

de um modo, outro de outro” (1 Coríntios 7.7). 

Voz do homem – “a vida me golpeou primeiro com toques 

de ternura, e, ao longo dos anos foi endurecendo seu toque 

até se tornar em ira. Aquela pancada em meu ombro pa-

recia querer me avisar que meus últimos dias estavam se 

aproximando e eu nada havia feito que justificasse minha 

existência. Os sonhos são feitos de passos e eu apenas 

tinha dado o primeiro passo – o do pensamento. Nada 

mais realizei. Vivi em procrastinação. Por que não cami-

nhei quando a tempestade havia caído em minha cabeça? 

Por que parei de caminhar no meio dos obstáculos? Tan-

tas perguntas sem resposta. Sempre quis esperar que o 

sol brilhasse”!  

 

“Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se 

apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus; 

porque Deus está nos céus, e tu na terra; portanto sejam 

poucas as tuas palavras” (Eclesiastes 5.2). 

-Interessante. Afirmou Celidiana buscando nas Escritu-

ras a Palavra que alimente o ânimo de seu esposo: - É no 

meio das tempestades que Deus reconhece seu povo. Ele 

alimentou Elias enviando corvos para lhe levar comida de 

manhã e à noite. 

“... beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali 

mesmo te sustentem” (1 Reis 17.4). “Os corvos lhe traziam 

pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao 

anoitecer; e bebia da torrente” (1 Reis 17.6). 
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Enquanto maldissermos as circunstâncias estaremos 

nos machucando, concedendo a possibilidade de a destrui-

ção entrar em nossa vida. Jamais devemos ter pensamen-

tos negativos acerca daquilo que for, pois, assim nos afas-

tamos do Espírito de Deus que nos criou para grandezas. 

“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundân-

cia” (João 10. 10). 

-Conheço essa frase. É interessante, mas nada se mani-

festou em minha vida a não ser fracasso. Será que Deus 

existe mesmo?- Felipe começa a duvidar do Criador. 

-Nesta mensagem somente nela crê aquele que se en-

trega totalmente a Deus. Entrega total significa prosperi-

dade. Esta é a mensagem suprema da bíblia. Ela se entre-

laça com “Buscai primeiro o Reino de Deus e tudo vos será 

acrescentado” (Lucas 12. 31). Deus nos ensina que a vida 

procede muito além de conquistas financeiras. Por meio 

da Sua Palavra Ele faz provisões a fim de desfrutarmos de 

vida plena e equilibrada. Ele promete suprir todas nossas 

necessidades (Filipenses 4.19; e também satisfazer os 

desejos de nosso coração (Salmos 37.4). Qualquer dia é 

bom para dar início a novos caminhos. O primeiro passo é 

Traçar um plano conforme à visão que deus te deu. De-

pois, deves servir-te do princípio de toda a criação: o prin-

cipio da semente. Deus te deu a semente e agora te pede 

uma Aliança com ele. Tu farás a tua parte e ele a de-

le.usar a fé. Colherás conforme a tua fé. “Por que me cha-

mais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando”? (Lu-

cas 6.46). 

- Sabes quantas vezes rezei ao meu santo, a Deus e 

quantas lágrimas caíram de meu rosto? 

-Estás me dizendo que rezaste a santos? 
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-Sim! Por quê? Existe algum mal me ajoelhar ante meu 

santo e lhe pedir ajuda? – Felipe apresentava sinais de 

nervosismo e agressividade. 

-A única oração que Deus nos ensinou foi o Pai Nosso.    

(Mateus 6.9-13); (Lucas 46.49).  

Não existe outra. 

-Queres-me dizer que estou errado? 

- Vou ler-te a Palavra para que entendas tuas atitudes. 

“O sacerdote idólatra esculpe madeira que não se corrompe 

e busca um artífice perito para assentar uma imagem 

esculpida que não oscile” (Isaías 40.20). 

-Escutei. Queres explicar-me esse versículo? 

-Quer dizer que o ser humano (os idólatras) pensam que 

a grandeza de Deus pode ser maculada em uma imagem 

esculpida que não oscile. 

-Acaso Deus proíbe adoração a imagens? 

-Ainda não terminei. - “Não farás para ti imagem de es-

cultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos 

céus...” (Êxodo 20.4); “Não as adorarás, nem lhes darás 

culto, porque eu sou o Senhor...”. (Êxodo 2.5) “Pois não 

darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escul-

tura” (Isaías 42.8); “Todas as suas imagens de escultura 

serão despedaçadas...” (Miquéias 1.7); ”Ai daquele que diz 

à madeira: Acorda! E à pedra muda: Desperta! Pode o 

ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas, 

no seu interior, não há fôlego algum” (Hebreus 2.19). 
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Por outras palavras: - toda idolatria constitui adultério 

espiritual. 

-Agora fiquei esclarecido. Ensinas-me que todo relacio-

namento de um ser humano deve ser direto com Deus. 

-Claro. Afinal a fé sobrenatural não é crer naquilo em 

que não se vê? Como podes necessitar de estar frente a 

uma estátua para conversar com Deus?! 

-Uffaaa. Como andei errante. 

-Espera. Não te culpes de nada. Na vida estamos a-

prendendo sempre. 

-Deixa-me prosseguir. 

   - Quando você não investe talento e tempo nas coisas 

de Deus e segue a estranhos é como a parábola do cego 

que guia outro cego – “Pode, porventura, um cego guiar a 

outro cego? Não cairão ambos no barranco?” (Lucas 6.39). 

No momento em que estamos no fundo do poço também 

é hora de tomar a maior decisão da vida – levantar-se e 

seguir adiante.  

Melhorar nosso pensar para que o passado seja uma 

fonte de aprendizado e nada mais do que isso. Nada mais. 

Existem pessoas que colocam esperanças em coisas e situ-

ações com as quais Deus nada tem a ver e acabam criando 

raízes de forte instabilidade emocional e dando vida a 

sentimentos que hão-de tornar-se amargura em sua vida. 

O que esquecem com determinada facilidade é que somen-

te Deus nutre nossa vida emocional. Basta Lhe pedir. 

“Pedi, e dar-se-vos-à; buscai e achareis; batei, e abrir-se-

vos-à” (Mateus 7.7). 

Trabalhe de acordo com a Aliança que você fez com 

Deus, pois se Ele disse que você vai conquistar Jericó, não 

se preocupe com as muralhas. Quando Deus te prometeu 
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a vitória ele já sabia das dificuldades. Deus te dará a 

conhecer estratégias que te colocarão em destaque. 

No livro de (Gênesis 26.12) lê-se: “Semeou Isaque naque-

la terra e, no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o 

Senhor o abençoava”. - Isaque estava em Gerar por uma 

ordem de Deus. Iniciou seu trabalho onde Abimeleque não 

obtera quaisquer resultados. Fora dissuadido por todos os 

pastores a desistir, pois, nem água existia. Isaque colhia 

em dobro enquanto Abimeleque nada conseguia. - Imagine 

se Isaque fosse prestar atenção ao que lhe diziam? Muitas 

muralhas lhe foram colocadas em seu caminho, em seu 

pensamento, mas ele sabia que por detrás dessas insus-

tentáveis circunstâncias existia uma estratégia de Deus. 

Somente uma intimidade com Deus o conduziria à posse 

dos milagres. Certo dia Jesus pediu aos discípulos que não 

saíssem de Jerusalém até que a promessa se cumprisse. 

Eles não O questionaram. Simplesmente obedeceram 

(Atos 1. 4) . 

 Ante as dificuldades a tendência é sair do lugar e pro-

curar terras mais prósperas, como se lê no livro de Rute: 

“Nos dias em que julgavam os Juízes, houve fome na terra; 

e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de 

Moabe, com sua mulher e seus dois filhos” (Rute 1.1). Os 

moabitas eram um povo idólatra. Elimeleque resolveu sair 

de Israel devido à fome que sobreveio. Vale lembrar que a 

ordem de Deus foi desobedecida. Mudar para Moabe signi-

ficava abandonar o Deus vivo e colocar-se debaixo de um 

povo idólatra. Elimeleque não havia entendido que era 
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melhor ter passado tempo de escassez na presença de 

Deus, que levar uma vida aparentemente melhor sem Ele.  

    O sofrimento flagelou Elimeleque, pois ele e seus dois 

filhos morreram em Moabe, o que resultou em três viúvas. 

Quantos Elimeleques existem hoje em dia? Pessoas que 

abandonam sua cobertura espiritual por motivo de rique-

zas que iluminam seus desejos carnais e depois se perdem 

em angústia pela vida. Esperar em Deus é motivo de uma 

Aliança onde nada nos faltará. Ele é nosso refúgio (Salmos 

91.9); a nossa força (Neemias 8.10); supre nossas necessi-

dades (Filipenses 4.19). 

Temos, pois de valorizar unicamente aquilo que quere-

mos que cresça em nós, abandonar pensamentos vagos 

que conduzem aos medos. Interromper qualquer indício de 

pensamento que irá nos impedir de vencer. O Espírito de 

Deus remove o joio. O Espírito do Senhor tem poder para 

transformar tua vida. “Deus disse a Ezequiel: “profetiza 

ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe:-” Assim 

diz o Senhor Deus: - vem dos quatro ventos, ó Espírito, e 

assopra sobre estes mortos para que vivam” (Ezequiel 

37.9). Por isso começa a pensar em Espírito. Se o Espírito 

Santo pode transformar o barro em homem, imagina se 

Ele te soprar outra vez! 

 

Felipe estava de coração quebrado em milhares de pe-

daços. Tentei sentir suas emoções pegando em uma de 

suas lágrimas. Afinal eu já cria em Deus. Agarrei-me a 

meu esposo e comecei também chorando. Sentia-me esva-

ziada. Caí de joelhos orando a Deus para que de alguma 

forma o Espírito Consolador convencesse Felipe do seu 

pecado antes da sua conversão. (João 14.17); para que 

depois se entregasse a custo. (V. 7). 
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Isaías declara: ”O deserto e a terra se alegrarão; o ermo 

exaltará e florescerá como o narciso”. Isaías prossegue em: 

capítulo 32.15 –“Até que se derrame sobre nós o Espírito lá 

do alto: então o deserto se tornará em pomar e o pomar 

será tido por bosque”. 

 

 

*Amigo leitor, quando somos cheios do Espírito Santo, 

Jesus preenche nossa vida. Ele faz com que a presença do 

Pai seja sentida. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, 

basta sussurrar: Jesus, Jesus, e Ele aí está em nossa vida. 

Hoje reservo tempo para estar a sós com meu Pai em seu 

Espírito. Louvo, preciso de sua presença. É indescritível 

esse momento cheio de paz, amor e alegria. Por isso, lhe 

peço que faça o mesmo. Convide o Espírito Santo a fazer 

parte do seu dia-a-dia. Leia a Bíblia pedindo-Lhe o enten-

dimento espiritual das passagens. Ele muda você de den-

tro para fora. “E assim, se alguém está em Cristo é nova 

criatura:- “as coisas antigas já passaram, eis que se fize-

ram novas” (2 Coríntios 5.17). 

 

Foi através do Espírito Santo que Samuel contou a Saul 

que o Espírito Santo se apossaria dele, profetizaria e seria 

mudado em um novo homem (1 Samuel 10.6).Prepare-se 

para a maior e definitiva transformação em sua vida. Vejo 

pessoas lutando com suas forças, como eu o fazia até que 

aprendi a dizer: “Sim, Espírito Santo eu Te quero, preciso 

de ti, te adoro, me acompanha a cada minuto do meu dia”. 
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-Papai, deixa-me ler um trecho que fala sobre a ação dos 

medos em nossa vida:  

-Há muito, muito tempo, em uma época medieval exis-

tia um rei que era considerado cruel por todos seus inimi-

gos. No entanto, ele não matava seus prisioneiros sem que 

lhes concedesse duas oportunidades para que decidissem 

se queriam morrer ou viver. 

Reunia numa pequena sala um grupo de arqueiros e os 

prisioneiros e lhes dizia:- aqui, a meu lado estão meus 

fieis arqueiros que executarão com flechas vossos corpos 

caso seja essa vossa escolha, e, ali na frente vedes aquela 

porta grandiosa onde estão pintados corpos ensangüenta-

dos e alguns feridos gritando de dor. Concedo-vos a possi-

bilidade de em poucos minutos sereis atravessados por 

flechas ou atravessareis aquela porta e estarei do outro 

lado vos esperando.  

Sempre acontecia um silêncio tenebroso e os prisionei-

ros decidiam ser mortos pelos arqueiros. 

Foi assim durante anos até que um dia um soldado de-

cidiu perguntar ao rei o que existia além daquela porta. 

-Sê corajoso e decide ver com teus próprios olhos. Po-

rém, te destino a mesma sorte que a todos os outros. 

O súbdito, tremendo, e agora sem cor, quase perdendo a 

voz, segurou a maçaneta da porta e assustadamente co-

meçou a rodá-la. Seus olhos fechados e sua face demons-

travam em cada traço o maior dos medos a que um ser 

humano se expunha. Sua existência estava in extremis. A 

mão do soldado hesitou por momentos em continuar o 

movimento na maçaneta, mas, lembrou-se que ante a 

desistência seu corpo seria crivado de flechas. A morte 

pairava no ar. Redundou em pensamentos amaldiçoando o 
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minuto em que sua curiosidade o absorveu. Quase des-

maiado a porta começou a se entreabrir. 

 Seus olhos permaneciam ainda fechados. Uma brisa to-

cou seu rosto e mui lentamente as pálpebras timidamente 

se entreabriam. Um raio de sol deu brilho ao caminho que 

estava ante seu olhar preenchido com chilrear melódico 

dos pássaros. Foi então que, de olhos completamente a-

bertos, sua respiração se aliviou e estupefato viu em sua 

frente um grandioso jardim onde as flores lhe davam as 

boas vindas expelindo seus suaves perfumes inundando 

todo seu ser. 

Manteve-se estático durante alguns instantes. Não sa-

bia se estava realmente vivo ou aquela situação seria uma 

vivência anímica. 

Finalmente deu-se conta que o rei se aproximava de si. 

Chorando e abraçando Sua Majestade disse:-durante anos 

esta porta foi a entrada para a liberdade e nunca foi aber-

ta. Milhares de soldados pereceram crivados de flechas 

por medo a abrir a porta. 

-Sim, é verdade – disse o rei. Os medos que as pessoas 

colocam em sua frente impedem-nas de viverem felizes e 

livres. Agora, vai, soldado. Conquistaste tua liberdade, 

mas, mais importante do que isso é que venceste teus 

medos. 

-Interessante. Dá para me questionar sobre quanto 

tempo está Deus tocando em meu ombro e não O escuto! 

-Quer falar algo mais soldado? 

   -Os medos são como muralhas (nosso monte) e precisam 

ser derribadas. Nenhuma muralha se vence pela força 
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natural dos homens. - concluiu o rei despedindo-se do 

soldado. “Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de 

rodeadas por sete dias” (Hebreus 11.31). 

   - Que são as muralhas de Jericó?(Josué, 6.20). 

-Este livro fala-nos que as promessas de Deus depen-

dem da nossa cooperação com Ele. Bênçãos de vitória, paz 

e alegria, prosperidade chegam a nossa vida na medida 

em que nos aproximamos d‟Ele.  

Jericó representa os medos de cada ser humano. O ser 

humano encontra-se completamente cercado de dúvidas. 

Abstém-se de qualquer iniciativa, pois seu inimigo o as-

susta a ponto de imobilizá-lo. O povo (seus pensamentos) 

se esconde dentro dos muros e não vai à luta por causa do 

medo. “... Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem 

sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu 

vos diga: grita! Então gritareis”. (Josué 6.10). A estratégia 

de Deus era: esperar, caminhar e não falar.  

      Esperar era um teste de obediência.  

(Salmos 37.34) :“Espera no Senhor, segue o seu caminho, e 

Ele te exaltará para possuíres a terra; presenciarás isso”. 

Enquanto Caminhavam ordenou que nada falassem. Deus 

sabia o porquê. Ante desafios de suprema importância em 

nossa vida, Deus determina que nossos lábios nunca pro-

nunciem qualquer palavra de desânimo, palavras de fra-

casso. As palavras podem ligar ou desligar. “Dar-te-ei as 

chaves do reino dos céus; o que ligares na terra será ligado 

nos céus; e o que desligares ma terá sido desligado nos, 

céus” (Mateus 16.19). Conta-se na passagem bíblica que 

sete sacerdotes levavam as sete trombetas diante da arca 

do Senhor e iam tocando continuamente. Rodearam a 

cidade por sete vezes e assim durante sete dias. Porém, 

nos últimos dias a rodearam por sete vezes e na sétima 
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vez Josué obedeceu à ordem e mandou que gritassem e o 

Senhor lhes entregou a cidade. 

 

*O número 7 simboliza a perfeição e a obra grandiosa 

de Deus. A primeira manifestação em registro bíblico 

aparece em (Gênesis 2.2,3) na Criação.  

 

 

-Sem dúvida, um acontecimento de suma importância. 

A cada leitura uma e outra máscara começa se soltando. 

-Esta lição declara o poder da Obediência a uma Aliança 

com Deus. Muralhas que aos olhares dos homens são 

impossíveis de vencer são derrubadas quando nos aliamos 

ao Mestre. Sendo Josué um general ele poderia ter agido 

de acordo com sua visão de militar. Poderia ter saltado a 

muralha; criado um túnel, etc. Mas, nenhuma dessas 

estratégias os conduziria à vitória. Para isso a Arca da 

Aliança estava presente. A Arca representava a presença 

de Deus. Outro fator decisivo foi o tempo – sete dias – 

Paciência e perseverança. Somente após sete dias se cum-

priria a vitória. 

Em qualquer aspecto de nossa vida precisamos da Arca, 

da Obediência, de caminhar, de ter bons pensamentos e, 

sobretudo, de nos manter-mos em silêncio. Quando fala-

mos de nossa estratégia a outrem tudo irá se perder. 

”Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem 

os maus desígnios” (Marcos 7.21).  
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A vitória é um relacionamento unilateral com Deus. 

“Tendes olhos e não vedes? E, tendo ouvidos, não ouvis”? 

(Marcos 8.18). 

 

 

 

IV 

 

 
O ENTENDIMENTO 

 

 

“Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não bus-

cam o Senhor, nem perguntam por Ele” 

 (Sofonias 1.8). 

 

ão se pode caminhar levando um saco todo 

tempo nas costas. Estás definitivamente 

decidido a ser outra pessoa Felipe?”E vos 

renoveis no espírito do vosso entendimento” (Efésios 4.23). 

-Sim. Mas..., e as máscaras que persistem em mim? “A-

quilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece” 

(Jó 3.25). 

-Basta determinares tua cura interior. Lê-se 

em:(Romanos 12.9-21) – As virtudes recomendadas ser-te-

ão de grande esperança para tua motivação pessoal em 

fazeres cair mais alguma de tuas máscaras. Sejas mais 

generoso contigo servindo-te da Palavra de Deus para que 

se faça luz em tua vida. “Porque o mandamento é lâmpa-

da, e a instrução, lua, e as repreensões da disciplina são o 

caminho da vida” (Provérbios 6.23). Este versículo comen-

ta o “banho de luz” que existe no entendimento da Palavra 

N 
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e conseqüente obediência. Não é suficiente conhecer ape-

nas a Palavra, mas também crer nela. Crer pressupõe 

disciplina, repreensão, para que com seriedade possamos 

nos tornar pessoas de luz. ”Bem aventurado é o homem a 

quem Deus disciplina” (Jó 5.17). Alguma vez pensaste que 

tuas criticas estão apoiadas, sobretudo nas companhias 

que eleges dia-a-dia? “Deleitar-se-à no temor ao Senhor; 

não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem  repreen-

derá segundo o ouvir dos seus ouvidos” (Isaías 1.3). 

-Nunca pensei nisso! 

- Pessoas com pensamentos negativos atraem o caos. 

“Não vos enganeis: as más conversações corrompem os 

bons costumes” (1Coríntios 15.33). Quando temos o querer 

de sermos melhor temos de plantar atitudes adequadas ao 

caminho e ficarmos cientes de qual nosso papel na novís-

sima autobiografia. – André Luis dialogando com seu pai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

As atitudes são sementes que germinarão depois de lan-

çadas ao solo e alimentadas com amor. 

”Aquilo que o homem semear também isso ceifará” (Gá-

latas 6.7). Elas crescerão de acordo com tua disciplina e 

morrerão de sede se a afetividade lhes faltar. Cada se-

mente tem seu tempo de crescer e seu tempo de colheita. 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo 

propósito debaixo do céu” (Eclesiastes 3.1).  

Lembro-me de quando acontecem problemas em minha 

vida. Logo digo: “Jesus, eu sou uma sementinha, preciso 

morrer”. 

-Por que dizes isso? Achas que morrer resolve o proble-

ma?! 
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-Papai, morrer é o Princípio da vida. Toda semente lan-

çada a terra morre. Então a semente precisa ser enterra-

da para dar lugar a uma nova vida. Da morte da semente 

nascerá uma planta e com ela o novo fruto. O que está 

acontecendo no mundo é que todos estão querendo a Je-

sus, mas poucos querem morrer. O novo nascimento é um 

momento de muita dor. Serás pisado, humilhado e outras 

coisas mais. Ninguém vai te entender. Mas, Deus estará 

operando em teu favor. Nessa impaciência da espera o 

Espírito Santo iniciará seu trabalho. Deus quer que te 

entregues a Ele. Ele quer teu corpo para que se constitua 

Seu Templo. “... sede pacientes na tribulação, na oração, 

perseverantes” (Romanos 12.9). Nem tu nem ninguém 

pode deixar de desfrutar as grandezas que Deus colocou a 

nossa disposição. ”Porque até com as pedras do campo 

terás a tua aliança (Jó 5.23). Em cada silêncio, de cada 

vez que não enxergues o caminho, é nesse instante que se 

manifesta a presença de Deus. Confirma a cada dia o 

propósito firme com a Aliança. “Quando a Deus fizeres 

algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agra-

da de tolos” (Eclesiastes 5.5).  

-Meu filho, como posso escutar nos silêncios? 

-Da mesma forma que podes ver com os olhos fechados. 

-De tudo que te falei vou relembrar-te um dos momen-

tos mais graciosos que aconteceram em minha vida. Foi 

concerteza o dia de maior aprendizado que já tive. Verás 

quais belezas ocultas existem em cada ser humano. 

   

-“Na exuberante sala de concerto de orquestra em bre-

ve, uma das mais belas representações coreográficas de o 

“Lago dos Cisnes” teria lugar ali naquele palco. 
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 A platéia culta e silenciosa esperava ansiosamente os 

primeiros acordes da sinfonia que acompanharia a dança. 

O maestro subiu ao palco e cumprimenta a platéia e de 

seguida os músicos. A batuta deu permissão para que os 

primeiros acordes entoassem pela sala e, paulatinamente 

as flautas e oboés conduziriam a orquestra a um clima de 

sensibilidade e delicadeza inexprimíveis. As pausas de-

nunciam o movimento seguinte. Na sensibilidade timbrica 

do corn‟inglês as bailarinas em gestos elegantes e clássi-

cos se entrelaçam com a intervenção do fagote. O clima 

era de leveza espiritual. 

O olhar interno de cada bailarina leva emoções e senti-

mentos à platéia. 

-Isto é criação de Deus. – Conversava Felipe com seus 

pensamentos enquanto seu filho continuava a narração. 

  

-O silêncio e a cegueira de cada componente da compa-

nhia preenchiam de lágrimas esta catedral da arte, até as 

estrelas se debruçavam nos céus para ver mais de perto a 

dança. A orquestra sensibilizada enaltece o momento da 

maior expressão do ser humano – nunca se entregar ante 

a maior das dificuldades. Na apoteose do último anda-

mento o último dos acordes nasce acompanhado do bater 

das palmas. A platéia se levanta e aplaude exaustivamen-

te. As bailarinas não vêm, mas sentem a presença de 

todos nós.  

Cada compasso, cada minuto deste concerto tornara-se 

para mim uma grande lição de Amor, perseverança e de 
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determinação. Nenhuma barreira é capaz de impedir um 

ser humano de alcançar seu sonho, a não ser ele mesmo. 

 

 Quantos querem ver a Deus para acreditar n‟Ele?! Nos-

so maior tesouro está escondido em nós. Talvez tenhamos 

de ser “bailarinas”! E, como esta história, existem muitas 

outras onde o ser humano totalmente incapacitado realiza 

coisas inacreditáveis. Isso só acontece pela fé, pela inter-

venção do poder de Deus. Não existe outra explicação. 

”Devemos andar com pessoas sábias (Provérbios 13.20); 

caminhar pelo caminho da Santidade (Provérbios 10.9); 

andar em obediência (Salmos 128.1); caminhar em retidão 

moral (Salmos 84.11); andar sem falhas (Provérbios 

28.18)”; ”Eu vim como luz para o mundo, a fim de quem 

todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas” 

(João 12. 46). 

 

-Está na hora do almoço. Estou sentindo fome e o aroma 

da culinária que tua mãe está fazendo me faz ficar ainda 

com mais fome. 

-Mamãe, o comer já está pronto? Estamos com fome. 

-Daqui a dez minutos estaremos almoçando. Alguém 

pode ajudar a colocar os talheres na mesa? 

-Vai papai, faz alguma coisa. 

-Vamos os dois ajudar mamãe. 

-Leva os pratos e eu os copos. 

 

Enquanto preparavam a mesa para a refeição conversa-

vam: 

-Mamãe cuida bem de nós. Nunca deixa nada nos faltar. 

Casa arrumada, almoço pronto e sempre um sorriso nos 

lábios.  
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Nunca escutei mamãe elevar a voz. Um exemplo de es-

posa e mãe que eu peço a Deus que me faça de companhia. 

-Também amo sua mamãe muito. Faz-me muito feliz. 

Suporta meus erros sem os inflamar e lá vai na sua paci-

ência me compreendendo. 

-Sabes que a vejo muita vez orando a Deus? -Para que 

faça do Senhor seu ”refúgio, até que passem as calamida-

des” (Salmos 57.1). 

-Claro papai. Mamãe não tem o poder de te transfor-

mar. Apenas suas orações serão atendidas e Deus chegará 

a ti por meio de Seu Espírito. 

“Por que eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, 

façais vós também” (João 13.15). Por isso existe amor em 

todo seu ser. 

-O almoço está pronto. Podem sentar-se. 

-Vamos André Luis, não posso esperar de tanta fome. 

 

 

 

 

 

“Até o pardal encontrou casa, e a andorinha vinho para 

si, junto aos teus altares, Senhor, rei meu e Deus meus 

(Salmos 84.03)”. 

 

 

 

 

V 
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NA PRESENÇA DE DEUS 

 

 

ra uma Sexta-feira, 18H00, um entardecer 

laminado de cores em arco-íris preenchia os 

seus. A família aproveitou parte da noite 

para assistir a uma palestra no auditório da cidade. “Bus-

que-Me e os Milagres acontecerão” – era o tema. 

 

Aplausos. 

-Boa noite.  

Estando, hoje, aqui Comigo vocês deram o primeiro pas-

so, um dos mais importantes, para enfrentar a vida com 

maior segurança, determinação e assim assumir os desa-

fios que estão por vir. 

Poucas coisas acontecem em uma noite, exceto o início 

de um novo dia. Toda transformação requer tempo, esfor-

ço e compromisso. Você encontra-se exatamente onde deve 

estar. Quer dizer: suas atitudes são a logomarcas da sua 

vida. Quando as coisas não estão bem em sua vida a ten-

dências é fazer outra vez o mesmo ou procurar uma fór-

mula, sem método, para sair dessa situação. O milagre 

somente acontece quando refletimos sobre nossas atitu-

des. Na maioria das vezes vocês são vítimas de estados 

emocionais imaturos. 

 Não se trata de fazer mais do mesmo ou inventar ca-

minhos. Deveis parar e aprender do caminho que não deu 

certo. Tomar conhecimento das habilidades que foram 

sucesso e daquelas que não foram aceitáveis. Aproveitar 

as primeiras e construir o restante do caminho conscien-

temente. Assim, tudo dá certo. Não deveis aceitar que 

E 
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uma experiência que não deu certo seja impedimento para 

viver nossa vida. 

Você pode criar a pessoa que quer ser. Mas, por onde 

começar? “Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. 

Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se mão per-

manecer na videira” (João 15.4). 

Exatamente pela afirmação: “eu sou o responsável por 

tudo que me acontece”. Vocês não são aquilo que comem. 

Sois aquilo que pensais. 

 O mundo continuará girando ainda que você o seja so-

mente do seu jeito.  

Eu vos criei e, portanto, com capacidade infinita para 

realizardes transformações internas a todo o momento. A 

maioria das pessoas determina a felicidade como o mo-

mento em que colocar a mão em algo. Esperam que a 

felicidade aconteça com elas. As pessoas enfrentam aulas 

para fazerem seu vestibular, para alcançarem seu diplo-

ma de faculdade, mas, raramente empregam tempo em se 

formar emocionalmente. A primícia para tornar-se melhor 

é compreender que provavelmente ainda está buscando no 

lugar errado. Da responsabilidade, que é a atitude mestra 

em nossa vida, incompreensivelmente as pessoas se dis-

tanciam... 

Dizeis até que este ou aquele sentimento tomou conta 

de vós. Imperdoável esta conversa íntima. Falais convosco 

como desgraçadamente vencidos. Como se algum poder 

alienígena tomasse conta de vós. Claro que vocês têm o 

livre arbítrio de criar ondas emocionais e sentimentais. 

Mas, quase sempre as pessoas se ligam ao negativo. ”Es-
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tas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No 

mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo, eu 

venci o mundo” (João 16.33).  

-Por que as pessoas choram ante os obstáculos?-perguntou 

alguém na platéia. 

 -Porque são imaturas. Muito imaturas. Preferem ser 

seu pior inimigo a fazerem-se sentir bem. Parece que 

foram ensinadas a se desvalorizarem e encobrirem toda 

sua grandeza! Quando algo não dá certo elas criam um 

monte em sua frente e quando deu certo nem se lembram. 

Insensato é aquele que “confia no seu próprio coração” 

(Provérbios 28.26). Esperam o reconhecimento dos outros. 

Ora, quem tem de se reconhecer é você mesmo.  

Quando vocês reconhecem vosso real valor, aquele que 

Vos entreguei, sou glorificado em vós. ”Quem és tu, ó 

grande monte?... serás uma campina” (Zacarias 4.7). Só 

precisamos aprender a ler a partitura. Não há que ficar 

na fogueira o tempo todo. Diga “quando”, quando vou 

decidir dar um basta no tempo que sofro. Decida-se agora. 

O sofrimento rapidamente transformará você em uma 

pessoa sem perspectivas de vida e você não quer ser nessa 

pessoa, ou quer? Caminhais sem sentido na vida por que 

vos afastais da Minha presença. Abusais de vós ao insis-

tirdes em carregar nos ombros mazelas do passado. “Estou 

cansado de tanto gemer; todas as noites faço nadar o meu 

leito; de minhas lágrimas o alago” (Salmos 6.6). Manipu-

lais palavras, intenções para justificar o fardo. Chega até 

a ser algo e edificante falar do mal que transportais con-

vosco! Quereis que os outros se sensibilizem e tenham 

pena de vós e afastais-vos da minha presença. “Eu é que 

sei quais pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, 

pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que 
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desejais (Jeremias 29.11). Compreendeis agora o motivo 

de vosso fracasso? “Antes, importa obedecer a Deus do que 

aos homens” (Atos 5.29); “Porque é ele quem forma os mon-

tes, e cria o vento e declara ao homem qual é seu pensa-

mento”(Amós 4.13). A vida é um caminho preenchido por 

lugar, pessoas, crenças. Criamos então limites e fechamo-

nos para a entrada de luz. Está você se escondendo de 

algo a fim de proteger-se de algo que lhe sucedeu há muito 

tempo? Talvez queira continuar nesse jogo emocional ou 

então abrir agora a porta e deixar a luz entrar. É preciso 

admitir que quando algo esteja doendo em nós somos o 

responsável e mais ninguém. Você decide como comportar-

se. Você decide como ver o mundo, quanto tempo quer 

estar nesse ambiente e como se comportar durante esse 

período. A verdade é que apesar de todas as tragédias 

você irá ter oportunidade de novas experiências. 

-Alguém da platéia quer fazer alguma pergunta? 

-Eu.Felipe. Minha pergunta é: que fazer quando me es-

tou sentido totalmente frustrado, sem valor? 

-Felipe, não acredito que você se sinta assim. 

Existe sim um conflito interno onde uma de tuas partes 

está querendo se deprimir, mas a outra metade está que-

rendo viver com intensidade. É questão de você ser com-

preensivo consigo mesmo e se questionar o que acontece 

se decidir valorizar a sua metade que quer viver. Aprovei-

te a experiência de se entregar a si mesmo. Como você vai 

amar os outros se está se diminuindo? Eu disse: ”ama o 

teu próximo como a ti mesmo” e não “mais do que”. A 

maioria não ama, adora. Adorar é se diminuir a si próprio 
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e fazer alguém grande. Este o sinal de alarme na vida de 

todo ser humano. 

-Celidiana - Tenho uma pergunta. 

-O que pensa de quando uma pessoa sabe que aquilo 

que vai fazer é errado, ela insiste e dá início ao ato? 

-Afinal não é isso que a maioria das pessoas faz? Sa-

bem, por exemplo, que os doces engordam, mas continuam 

comendo, sabem que esta ou aquela atitude é incorreta, 

mas vai praticá-la, etc. O ser humano parece auto-

hipnotisado pela desobediência. Vigie seus “nunca”. Quan-

tos muros você construiu baseados no nunca? Há alguma 

emoção ferida que precisa viver? O fato de existir essa 

ferida, você precisa de se aproximar dela sem medo de se 

queimar por que se não o fizer irá perder muitas coisas 

boas. A partir desse momento em que abre a caldeira você 

começa a descobrir qual o ponto de vista que sustentou 

essa explosão e a coloca em dúvida. Desta maneira nasce 

uma atitude de mudança e você começa a merecer seu 

próprio respeito. 

O que se lamenta é que as pessoas gastam suas energi-

as em lembrar mil vezes aquilo que foram se queixando. 

”Além do mais, aprendem a viver coisas ociosas, (...) fa-

lando do que não devem” (1 Timóteo 5.13). Se quiserdes 

ser aquilo que quereis vir a ser tereis de começar com 

aquilo que sois agora. Não adianta estar lá no futuro es-

perando o milagre acontecer. O milagre acontece durante 

o caminho. Ficar esperando algo sem tomar as atitudes 

circunstanciais é sinal de derrotismo. ”Pela fé se fortale-

ceu Abraão: - “não duvidou, por incredulidade (...), mas 

pela fé se fortaleceu (...) estando plenamente convicto (...)” 

(Romanos 4.20,21). As maravilhas da vida acontecem 

quando danças no caminho. Quando te manifestas de 
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forma espontânea, quando fazes uma perfeita Aliança 

Comigo. 

 

Escutai o seguinte: 

Conta-se que certo dia um jovem aproximou-se de um 

escritor e lhe disse: - eu queria escrever uma história, 

mas, muitos foram os escritores que escreveram seus 

livros e acredito que tudo está já escrito. As mesmas his-

tórias se repetem ao longo dos tempos e influenciaram a 

Humanidade. 

-Sim. Tens razão. 

-O jovem parecia alegre de ter escutado a resposta que 

esperava, mas, o escritor continuou:- decerto todas estas 

histórias ajudaram a muitas e muitas pessoas, mas nunca 

ninguém leu as estórias segundo o modo como as enten-

des. Vai para casa, pega em uma folha branca e conta 

para o mundo aquilo que vês. 

Boa noite. 

E Deus se foi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

“Pois, todos os que são guiados pelo espírito de Deus são 

filhos de Deus” (Romanos 8.14). 

 

 

 

VI 
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AS VESTES DE DEUS 

 

 

 

o dia seguinte, quando todos estavam to-

mando o café da manhã relembraram a pa-

lestra como uma experiência maravilhosa.  

Celidiana comentava que, ao determinar o que iremos 

fazer crescer na vida é assaz importante saber quais as 

atitudes que contribuirão para o novo nascimento inter-

rompendo definitivamente todo e qualquer abuso de pes-

soas alheias à nossa própria vontade. 

-Abuso? -Interrompeu André Luis. 

-Sim, meu filho. Por vezes permitimos que alguém ve-

nha a abusar de nós, por meio de palavras, de comentários 

nefastos e temos de colocar um terminus nesse mapa. A 

pessoa que de nós abusa também ela é vítima de um abu-

so. 

-Essa não entendi! – Felipe interpelou com ansiedade e 

total incompreensão. 

-Deixa explicar. Essa pessoa está sendo vítima do nosso 

abuso. Abuso significa fazer algo sem a permissão consci-

ente da pessoa. Ora, se essa pessoa nos humilha e nós 

permitimos, então, estaremos nós abusando dele ao per-

mitir que tenha tal atitude. O abusador é vitima quando 

lhe permitimos a continuidade do abuso. E isso é penoso 

para quem abusa. Se eu não o repreender ele nunca irá 

aprender lição alguma.  

Quer dizer: eu estou também abusando dele por não lhe 

permitir ensinar uma lição de vida por meio da repreen-

são. Se nos amamos uns aos outros devemos determinar o 

N 
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fim em nosso abuso levando uma lição para aquele que 

pensa ter tomado nossa vida. 

-Interessante esse ponto de vista. Pai e filho em unísso-

no comentaram em tom pensativo. 

Celidiana – para ser feliz tens de te vigiares a todo ins-

tante. A vida só é mole para quem é mole. Tens de mos-

trar ao mundo quem és o que queres, e que quem faz as 

escolhas em tua vida és tu, ainda que isso implique dizer 

adeus a algumas de tuas amizades. 

-Mas, se eu for como Deus serei um mártir! Replicava 

Felipe angustiado. 

-Meu querido, claro que as pessoas irão te magoar, te 

enganarão. Tudo isso faz parte da existência humana. 

Quando aprendes a não abrir a janela para que essas 

emoções permaneçam estarás definindo exatamente quem 

tu és. 

-Como assim? Estás a complicar minha cabeça. - Felipe 

levando as mãos à cabeça. 

-Definir quem somos passa por estar próximo de Deus. 

Como te disse, haverás de ser magoado por muitos seres 

humanos. Eu também. No entanto teu caráter espiritual 

permitir-te-à que analises, e definas teu pensar acerca da 

experiência. Verás que as pessoas que tratam mal os ou-

tros apenas necessitam de Amor. Em qualquer momento 

de tua vida poderás decidir te tornares a pessoa em fun-

ção daquilo que te sucedeu ou decidir fazer algo com essa 

mágoa.  
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  Tu és quem vai decidir qual das tuas duas partes quer 

que cresça. “Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te 

susterá” (Salmos 55.22). 

-Mais máscaras? Por favor, nãaooooo. – Soluçava Felipe 

como que querendo esticar a palavra. 

-Então, decide o que queres ser após uma experiência de 

vexame, humilhação... Não tens obrigações para com nin-

guém. Apenas oportunidades. 

-Sabes querida esposa. É muito difícil alguém se anun-

ciar como homem de Deus. 

-Podes estar a imaginar que seja tão difícil, mas é só ter 

vontade, determinar a presença d‟Ele.  

Vou te contar uma pequenina história:- Certo dia uma 

criança estava desenhando um rosto. A mãe se aproximou 

e perguntou:- filhinha quem é esse aí?  

-A filha respondeu: - É Deus. 

A mãe estupefata replicou:- como dizes que é Deus se 

nunca ninguém O viu? 

- Maiinha deixa terminar o desenho! 

 

 Talvez as pessoas achem que a coisa mais simples de 

ser na vida é sermos quem queremos ser. Passamos a vida 

procurando Ser. E de um milhão de pessoas talvez uma 

consiga lá chegar.  

-Pareces magoado e no fim da estrada! – André Luis di-

rigindo-se a seu Pai. 

-Pai, as pessoas fracassam por que estão fazendo as coi-

sas para que os outros as admirem e daí se cansarem e 

fazerem então uso de máscaras.  

Celidiana prosseguia: - Na verdade elas têm uma vida 

de muito, muito sofrimento. Elas fazem algo por obrigação 

e nunca por Amor. Quando se evolui, existe Amor a der-
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ramar na etapa seguinte. Aqueles que O glorificam vivem 

felizes. 

”A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no 

seu coração havia guerra; as suas palavras eram mais 

brandas que o azeite; contudo, eram espadas desembai-

nhadas” (Salmos 55.21).  

As pessoas gemem, mas Deus é o Médico. Talvez por es-

te motivo o apóstolo Paulo compare o corpo a um Taber-

náculo (tenda). “E, por isso, nesse tabernáculo gememos (2 

Coríntios 5.2). Sua tenda antes era firme, esticada, mas 

com os anos vieram as tempestades, e a velha lona se 

encheu de buracos. Enrijecida pelo frio, assolada pelo 

vento, sua tenda não é mais forte como antes. 

-Acho que isso acontece com todos nós!- Felipe comen-

tou. 

-Verdade. Na verdade, a maioria das pessoas passou os 

anos pelejando contra Deus. Ele enviava seus Anjos e lhes 

resistiam. Agora que a tenda envelheceu dariam tudo por 

estar na Sua presença! Mas Deus, na sua infinita miseri-

córdia permite mais uma chance. Deus lhe dará um novo 

tabernáculo “carregando ele mesmo em seu corpo sobre o 

madeiro, os nossos pecados... por suas chagas fostes sara-

dos” (1 Pedro 2.24). Porém você tem de entregar seu corpo 

a Deus para que Ele faça Sua morada permanente. 

-Falas de Santidade, filho? 

-Sim, mamãe. Que aconteceria se visse ao Senhor cami-

nhando embriagado pelas ruas? 

-Isso não acontece. – Celidiana e Felipe, exclamaram! 
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-Claro que é impensável. Quero dizer que quando nos 

entregamos ao Senhor não podemos andar embriagados 

com as coisas do mundo. 

 

Conta-se que uma vez um pastor ao saber que alguns 

membros da igreja freqüentavam outras denominações 

decidiu chamar a todos os fiéis e fazer um teste de fideli-

dade. 

Colocaram no altar dois vasos de cores diferentes e em 

cada um deles duas sementes iguais. A semente que ficou 

no vaso vermelho nunca seria mudada do vaso, enquanto 

que a do vaso verde seria transladada duas vezes na se-

mana para o outro vaso. Passaram-se algumas semanas e 

o resultado apareceu sob a forma de lição para os presen-

tes. A semente que havia sido mudada várias vezes repre-

sentava os fiéis que andavam de igreja em igreja tentando 

encontrar a solução de seus problemas e, esta estava com-

pletamente sem vida. Porém, a semente do vaso vermelha 

resplandecia de vida. Quer dizer que, ou nos entregamos 

em totalidade ao senhor ou murchamos. Andar de um lado 

para o outro é como andar embriagado. Como se pode 

embriagar uma pessoa tão maravilhosa como o Espírito 

Santo? Ele se entristece, chora.  Nós somos todos os dias 

convidados a entrar no Reino de Deus. 

-E quem nos convida? 

Lembras-te da parábola das bodas? (Mateus 22.3). 

“Então enviou os seus anjos a chamar os convidados pa-

ra as bodas; mas estes não quiseram vir”. Nos versículos 

seguintes conta-se que os servos foram maltratados e até 

alguns foram mortos. “Desapontado o rei mandou matar 

os assassinos destruindo-lhes a cidade”. 
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Quantas vezes você recebeu um convite para estar na 

mesa do Rei? Quantas vezes um obreiro, um pastor, um 

bispo, bateu em sua porta e lhe convidou a estar na pre-

sença d‟Ele? Quantas vezes você fechou as portas aos 

Anjos que Deus lhe enviou? Mas, a parábola ainda enri-

quece mais nosso pensar. Diz o seguinte: ”E, saindo aque-

les servos pelas estradas reuniram todos os que encontra-

ram (...), e a sala ficou cheia .Entrando, porém o rei a 

verificar quem estava à mesa, notou ali um homem que 

não trajava as vestes núpciais e, perguntou-lhe: amigo, 

como entraste aqui sem as vestes? E ele se emudeceu. 

“Amarrai-o e lançai-o para fora, nas trevas; ali haverá 

ranger de dentes e choro (vs 13), porque muitos são cha-

mados mas poucos os escolhidos. 

Mateus nos esclarece sobre o Espírito do Ensinador. Há 

pessoas que querem estar na presença de Deus sem usar 

vestes adequadas. 

-Deus se importa com nossa roupa?! 

-Não é dessa roupa que o Espírito fala. 

-”... mas, vesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procu-

reis satisfazer os desejos da carne (Romanos 13.14). 

-Continuo sem entender! 

-As roupas representam o clima espiritual. No livro de 

Isaías, capítulo 61.10, “regozijar-me-ei muito no Senhor 

por que me cobriu de vestes de Salvação”. O profeta diz 

ainda: “Senhor, toma minhas roupas sujas. Veste-me com 

tua graça” (64.6). 

Roupas novas são o que Deus quer entregar aos perdi-

dos. Você já se perguntou por que usamos roupas? Talvez 
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a resposta o surpreenda. Na verdade usamos vestes para 

proteger-mos as partes íntimas. A roupa de Deus repre-

senta uma Aliança com Ele. Uma proteção íntima e singu-

lar. Qual a veste que você usa todo dia para estar em Sua 

presença? 

Jesus fez mais que tirar nossas vestes imundas. Pagou 

na cruz o preço de nossos pecados e, por seu sangue, fomos 

purificados. 

 

 

 

VII 

 
JESUS AGRADECE A DEUS 

 

 

spiritualmente anseias o encontro definitivo 

com teus desejos. Neste preciso momento estás 

em uma incessante procura de ti mesmo. 

Fazes idéia do que acontece com uma palavra repetida 

dezenas de vezes ao dia, centenas ao mês, milhares de 

vezes ao ano? 

Jesus sempre agradecia a Deus antes de qualquer mila-

gre e nunca Lhe passou pela cabeça duvidar da sua con-

cretização. A fé não pode aceitar a minúscula dúvida da 

realização do milagre. Por tal, muitas pessoas fracassam. 

 Basta um grão de mostarda de dúvida para que o mila-

gre nunca aconteça. Assim, de hoje em diante quando 

decidires ver algo acontecer em tua vida não digas:- eu 

quero. Diz antes:- eu escolho. 

Imagina que nos cinco minutos antes da tua morte teri-

as um encontro com todos teus pensamentos: os de dúvi-

E 
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da, de rancor. Quanto tempo te sobraria para ainda pode-

res escutar os pensamentos de alegria? Será que próximo 

do último suspiro alguém merece tamanha frustração da 

vida que viveu? 

-Essa reflexão é poderosa e leva-me a começar a viver 

de outro jeito. Quero escutar a mais bela sinfonia nos 

momentos finais. - Dizia Felipe sorrindo. 

-Então, convive com Deus. Cura-te. 

-Mas não tenho nenhuma enfermidade. Felipe excla-

mando. 

-Querido. As pessoas pensam em cura somente nas do-

enças físicas, mas, os maus pensamentos como a dúvida, o 

rancor, a vaidade... são doenças mais graves. São doenças 

que revelam que a criatura vive afastada de Deus. A cura 

está na aproximação ao Espírito. Essa cura é espiritual. 

Só com a presença diária da Palavra acontece o milagre. 

Certas pessoas nem aceitam serem despertadas Vivem 

nas trevas e dizem ter uma vida cheia de luz. Praticam as 

maiores agressões para com outro ser humano e se afir-

mam homens e mulheres de Deus.  “Porque a palavra de 

Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer es-

pada de dois gumes, (...) e é apta para discernir os pensa-

mentos e propósitos do coração” (Hebreus 4.12.) 

-Pai eu te amo de mais, mas ao longo destes anos eu ti-

ve muitos retratos teus. Agora quero que te aproximes de 

mim tal como és. Quero começar a conhecer meu próprio 

pai. Não precisas te defenderes, apenas conversa comigo e 

permite que teus defeitos sejam clareados. Somente assim 

se dá início a novas construções. 
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Aceitas o desafio? 

- Refletiu e acenou de forma positiva com a cabeça. 

-Quando estamos sendo autênticos não precisamos ter 

medo dos outros e, mais importante, é deixares de usar 

disfarces para que alguém te aceite. Quando usas másca-

ras não estás te aceitando. Para cada pessoa que está em 

tua presença tu te modificas.  

 A traição de ti próprio para agradares aos outros não 

deixa de ser uma traição para com eles. Na maioria das 

vezes a pessoa sofre por que quer ver suas promessas 

cumpridas. Ela idealiza em alguém tal ou qual atitude e 

ao ver algo diferenciado ela se magoa. 

-Eu sou assim. Gosto que as pessoas sejam do jeito que 

imaginei. - Felipe em tom veemente. 

- Por esse motivo continuas sofrendo. 

A liberdade que retiras a ti próprio também a retiras a 

outra pessoa. Ficas exigindo dela aquilo que não é e, pro-

vavelmente não quererá ser. As pessoas quando são tra-

tadas de forma livre nunca são perigo para nós e, para ti 

te beneficia, pois, ficarás liberado de estresse, ansiedade... 

Todas as coisas que provêm de nós regressam a nós 

As pessoas querem receber e se angustiam em criar re-

lacionamentos que tirem deles proveito. Querem se apro-

veitar de alguém, extorquir o máximo que possam, mas, - 

aquilo que se dá aos outros se dá a nós próprios. 

-Essa é uma grande verdade, filho meu. 

-Pai, esta é a grande verdade da vida. Vivemos em uma 

selva. Cada pessoa é como um depredador. Nunca sabe-

mos se o cordeiro a nosso lado é ou não um lobo. Existem 

pessoas justas, com dignidade e com propósitos de Deus, - 

pessoas nascidas do Espírito - será com essas que cami-

nharemos lado a lado. Não precisaremos fugir das outras. 
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Basta que caminhemos na luz para que elas se afastem. 

Dos morcegos não precisamos fugir, é só tornar o ambien-

te claro. A maior conquista de um ser humano é a liber-

dade 

-Mas, nosso país não é livre? Não podemos fazer o que 

queremos? 

-Essa é uma liberdade utópica. Liberdade pressupõe 

responsabilidade ou então se transforma em libertinagem. 

A liberdade de que te falo se refere a nós mesmos, a nosso 

interior. Acaso pode alguém doar aquilo que não tem? 

Quando somos livres dentro de nós não existem maquina-

ções para criar expectativas nos outros. Afinal, o vôo de 

cada ave é diferente. 

-Parece que entendi. Creio que há pessoas que em nome 

da liberdade dizem até amar o outro. -Felipe em comentá-

rio. 

-O Amor torna a pessoa livre enquanto que a necessida-

de torna a pessoa ciumenta. Quando se escolhe o caminho 

da necessidade a pessoa se esconde por detrás de uma 

máscara e esse é o princípio da não aceitação de si pró-

prio. 

-Meu filho eu acho que fiz essa terrível escolha. E agora 

que faço?! 

-Pai, vou falar-te de três conselhos que apontam para 

que sejas feliz: A Biblia nos fala que existem três formas 

de disciplina espiritual que devemos seguir: 1º- “Há cami-

nhos que para o homem são bons, mas que conduzem a 

morte (Provérbios 14.12);O Senhor Jesus mencionou tam-

bém que existe um caminho largo que conduz a perdição 
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(Mateus 7.13); entretanto Ele mesmo disse: “Eu sou o ca-

minho quem conduz ao Pai” (João 11.1). 2º-Não tomar 

como exemplo a prática de condutas de pessoas ímpias. 

Devemos ser imitadores de Cristo (1 Coríntios 11.1); 3º-

Não ficar de conversa com pessoas que estão afastadas dos 

caminhos de Deus. 

-Sempre tens um carinho especial para comigo. 

Fui fraco, me afastei de mim, perdi meu brilho, ironi-

camente saí procurando tesouros em terras distantes, 

sempre acreditando que gostaria de ser como esta ou a-

quela pessoa. 

-Certamente Deus te fez a vontade! Não será que as pes-

soas que escolheste como exemplos estão suportando o 

peso de suas máscaras? Temos de ter atenção àquilo que 

pedimos a Deus com perseverança. 

-Nunca havia pensado nisso! Então, como devemos se-

guir alguém como exemplo se ela pode estar com maiores 

problemas que os nossos? 

-Escolhe a Deus como fiel exemplo. 

-Lembra-te meu pai que, as grandes lições da vida nas-

cem depois de uma grande dor. Por vezes tentamos ajudar 

outros a se liberarem das dores, mas, mesmo que alguém 

te peça ajuda isso não é motivo para que a ajudes. Muitas 

vezes essa pessoa irá te machucar e acabará te prejudi-

cando. Precisas educar teu coração para que seja teu alia-

do. Faze como Jesus; agradece a Deus antes de qualquer 

milagre. 

 

                                                                                                                                                           

 

 
O VALOR DA SABEDORIA 
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enhum destes pensamentos tem intenção 

de instrução para a vida. Chegaram até 

mim vindos para me ensinar. Me expresso 

nas palavras do modo que sei, sabendo que nascerão ou-

tras interpretações em cada olhar diferente de cada ser 

humano que me lerá em outra gênese para cujo significa-

do, todavia, ainda não estou desperto! 

 

 

 

 

 

-Quando sintas medo de seres 

 quem é, atravessa rapidamente esse instante.                       

 

 

 

 

-Quando deixes de ver as coisas como queres que sejam 

também nesse dia as estrelas estarão felizes por fazeres 

parte da Liberdade. 

 

 

 

-Para quê insistir em pavimentar estradas para que ou-

tros nelas caminhem?Seria mais sensato para tua vida 

N 
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calçares teus sapatos e percorreres a coreografia que fez 

nascer essas estradas. Nesse dia dançarás na tua estrada, 

descalçarás teus sapatos quando cair água dos céus e 

estarás brincando contigo. 

 

 

 

 

-Por que queres imitar-me no olhar, no caminhar e até 

no falar? 

Para quê quereres ser como eu sou? 

Meus sentimentos, minhas emoções são minhas e não te 

concedo o direito de partilhares delas comigo. Ainda que 

te esforces em ser igual a mim, será apenas uma tentativa 

frustrada. 

 

 

 

-O silêncio, o som de uma brisa, a melodia de uma gotí-

cula tentando abrir uma janela no meio do inverno so-

mente será perceptível àqueles que estão no caminho dos 

Sonhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Como saberei quantos anos terei de vida para poder ser 

feliz? 
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-Por que te preocupas com o dia em que nada podes fa-

zer? Sê como a cigarra. Mesmo sabendo que a morte está 

perto ela canta. 

 

 

 

 

 

-Aquele que teme a noite escura preocupa-se em manter 

a vela acesa, e, assim, perde toda a beleza da escuridão. 

Ele espera ansiosamente o amanhecer e, em sua incessan-

te tortura teme o regresso da noite e que a vela nunca se 

apague. Ao final de cada dia esqueceu que o sol o abraçou; 

que a lua iluminou os lagos, as crianças brincaram com as 

sombras, e as estrelas brilharam enquanto brisas levavam 

recados aos namorados. Enfim, mais um dia em que dei-

xou fluir a oportunidade de ser feliz. 

 

 

-Quando quiseres contemplar algo pede ao silêncio que 

se cale. Para escutares e veres coisas sublimes haverás de 

permitir que Deus te fale na sua própria voz. Tudo o que é 

belo nos chega quando deixamos de puxar tudo para nós. 

 

 

* 
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“Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, 

havendo feito a vontade de Deus,  

alcanceis a promessa” (Hebreus 10. 36). 

 

 

 

IV 

 
CONTATO COM DEUS 

 

 

im. Agora sei. A culpa foi de todos os que 

comigo conviveram.–Felipe,soluçando ante 

uma das muitas crises de identidade. 

-Não. Não deves pensar assim. - disse Celidiana. Os há-

bitos da vida foram por nós erguidos. Por mais ninguém. 

Ninguém salta para o meio do mar tentando equilibrar 

uma embarcação no meio da tempestade. 

-Não entendi! 

-Passaste a responsabilidade de tuas atitudes para ou-

tros. Entendeste? 

 

  Filipe permaneceu em silêncio refletivo. 

    

-Consegues enxergar o caminho que te leva a essa discór-

dia? – questionava Celidiana na companhia de seu filho. 

-Sinceramente é como se eu me deitasse sobre uma fo-

gueira e dormisse na sepultura. 

-Estás mesmo deprimido, hem? 

Pobre de mim. Sou um desvalido. Preferia até morrer. 

Cheguei a um ponto de minha vida que as máscaras tor-

S 
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naram-se armaduras enferrujadas e não tem como tirá-

las. 

 

A consternação de Felipe encheu o silêncio de murmú-

rios. Estava ali um ser humano totalmente despedaçado. 

Um ser tentando se esfaquear emocionalmente querendo 

desistir das grandezas de Deus. 

 

-Pai, és mais do que aquilo que vês em ti. 

-Não. Isso não é verdade. 

-Encontras-te carente. Acredita que estás mais além 

desse vulto obscuro, inaparente, entediado, que se con-

densou nas trevas. É desses pensamentos que nasce o 

novelo desse palavreado de capim perfumado. 

-Cada dia eu tento ser de outro jeito, caio em aflições e 

corto todos os laços comigo próprio. ”Deus me fez próspero 

na terra da minha aflição” (Gênesis 41.52).  

-Serei o único culpado por tudo o que dá errado em mi-

nha vida?- Perguntou André Luis. 

-O natural é que uma bananeira dê bananas, a macieira 

dê maçãs. Certo? 

-Estou impaciente. Sempre escutando essas frases. De 

onde as tiraste?Queres parar de dizer frases que me irri-

tam?- Felipe estava nervoso. 

-Já te falei que Deus é o único caminho. Ele te aceita tal 

como és, e esse é o ponto de partida. A Bíblia, que deve ser 

teu livro de cabeceira, revela o caráter de Deus. Por isso é 

descrita como uma semente (1 Pedro 1.23); por que ela 

reage com a nossa mente e uma novíssima criatura se 
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formará dentro de nós, a que tem as características de 

Deus (Tiago 1.18; 2 Coríntios 5.17). Por isso quanto mais 

aplicares a Palavra mais te tornarás conforme à imagem 

de seu Filho (romanos 8.29), cujo caráter é a perfeita ima-

gem de Deus (Colossences 1.15). 

 

-Ficar reclamando da vida a todo e qualquer momento é 

pecado. Continuar aplaudindo a pobreza é pecado. Deus 

nos criou para sermos prósperos. 

-Queres dizer que devemos querer ser ricos? 

-Nãooooo. Isso é pecado grave. 

-Agora é que não entendo nada. Ele quer que tenhamos 

vida em abundância e me afirmas que ele não quer que 

sejamos ricos. Não existe contradição?! 

-Em, (Timôteo 1.6-9), somos alertados para os perigos 

dos que querem ficar ricos. Infelizmente é o que a maioria 

quer ser. 

-Claro. Tu não querias ser rico? 

- Vou responder-te com a Palavra. “O amor ao dinheiro 

é a raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça, se desvi-

am da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores” 

– V.10. Nunca devemos permitir que posses materiais nos 

tornem superiores aos outros ou que poderemos ser irres-

ponsáveis. Ter riqueza é uma das grandes responsabilida-

des do ser humano. Os V.17,18 aprendemos que: “Não 

sejam orgulhosos, nem depositem esperança na instabili-

dade da riqueza, mas em Deus, que tudo, que tudo nos 

proporciona”; ”que pratiquem o bem, sejam ricos de boas 

obras, generosos em dar e prontos a repartir”. Ainda, no 

livro de Provérbios, o Espírito, em 28.20 esclarece: “O 

homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se a-

pressa a enriquecer não passará sem castigo”.  
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-Agora entendo por que tanta gente rica vive agoniada. 

Essas pessoas se afastaram de Deus e o dinheiro passou a 

dirigir suas vidas. Procuram status e lançaram-se em 

luxúrias, tudo para serem reconhecidos. Outros há que 

dedicam sua vida a criar riquezas ante reverência à Pala-

vra e deixam legados humanitários, são humildes de tra-

to, São como que apóstolos de Jesus.  

Todos querem estar perto deles. Já reparaste que exis-

tem ricos orgulhosos, que se envaidecem pelo poder do 

dinheiro?  

-Sei, sei. Daqueles que saem do carro pensando que eles 

são o carro. 

-Isso mesmo. Na verdade são pessoas de vida vazia. 

Quando perderem o carro ficaram deprimidas. 

-Os verdadeiros ricos, têm prazer em doar, são nobres 

no contato social. Dá prazer estar perto deles. São a pre-

sença do Senhor na Terra. 

- Quanta diferença existe no caráter daquele que se torna 

rico por meio da Palavra e daquele que luta desenfreada-

mente para adquirir bens materiais e se tornar exibicio-

nista. Coitados! 

- O problema de muita gente ficar longe do Senhor é ficar 

divagando entre o que foi e o que queria vir a ser. Esque-

cem que há dois dias na semana em que nada podemos 

fazer. 

-Agora, vais dizer-me que devo descansar nesses dias. 

Estou cansado para continuar te escutando. 

-Ah, ah, ah. – André Luis em gargalhada. 
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Não paiinho. Pelo contrário, vais ter é de ocupar esses 

dois dias com atitudes promissórias para teu novo nasci-

mento. 

-Explica logo. Estou impaciente.  

-Os dois dias são o de ontem e o de amanhã. O de ontem 

já passou e o de amanhã ainda não chegou. Que podes 

fazer com esses dias? 

-Estás me dizendo exatamente o quê? 

-Acalma-te papai. – André Luis abraçando seu pai que 

se encontrava nervosíssimo. 

Estou fazendo-te entender que deves apenas viver o dia 

de hoje e mais nenhum. 

 Hoje tu constróis o dia de amanhã. O resultado do dia 

de amanhã trará os frutos da plantação de hoje. De nada 

adianta andar por aí protelando para fazer algo amanhã. 

Quando protelamos, amanhã colheremos nada. 

-Filho, tu vives rodeado de perfeição. Tens atitudes no-

bres e tua vida reflete isso, porém eu queria ser igual a ti. 

-Igual? 

- Não posso querer isso? 

-Nãaooooo.  

André Luis respondeu com voz autoritária querendo re-

lembrar lições que já havia conversado com seu pai. 

-Pai, esqueceu tudo o que falamos faz apenas dois dias? 

- Ufffff. -Suspirava Felipe, já de ombros caídos e sem-

blante triste. 

- Paiinho, já escutaste uma sinfonia? 

-Sim. Adoro música clássica. 

- Será que a sinfonia tem apenas um andamento? Ou 

terá quatro?- Lento, Andante, Allegro e finalmente Vivace. 

“Existe um tempo para tudo” (Eclesiastes 3.1-8). 

-Absolutamente correto. 



A Última Lágrima 

  

73 

-Esta pequena metáfora confere entendimento de que a 

vida se vive como uma sinfonia. Existe um tempo para 

meditar, desenhar a estrutura da obra na maior calma - 

Lento apassionato; de seguida começamos a caminhar e aí 

começa os diálogos entre os instrumentos - nos enrique-

cemos com novas habilidades- Andante, Andantino. Os 

instrumentos se entrelaçam com suas sonoridades, har-

monia, melodia, tudo se torna um perfume; lá  mais na  

frente  proclamamos o  momentum,  -Allegro, ou seja, 

estamos em um ritmo poderoso.  

Novas harmonias, fuga, contraponto, acordes perfeitos 

se misturam com imperfeitos, aparecem as dissonâncias, 

mas elas se tornam perfeitas no meio dos acordes inverti-

dos. Quebram-se as regras harmônicas para dar mais 

beleza ao hálito de cada nota e essas infrações harmônicas 

cooperam para a realeza harmônica. Afinal tudo é possível 

quando se constrói em perfeita harmonia. Aprender a ter 

consciência que toda a dissonância procura uma conso-

nância. Esta é a hora de grandes realizações. .Estamos 

totalmente absorvidos na obra da vida. Todos nossos sen-

tidos estão unos para desencadear em breve a vitória. 

Caminhamos em grandeza e entramos na reta final da 

obra, o Vivace acontece. Todas as habilidades são chama-

das ao quorum e se produz uma apoteose incrivelmente 

majestosa.  

Os acordes chamam as melodias e estas aparecem em 

fragmentos, as notas brincam, os instrumentos aludem a 

reminiscências dos três andamentos anteriores. Flautas, 

oboés, violoncelos, contrabaixos, saxofones, fagotes, tubas, 
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trombones, timbales, homenageando a vida e, no acorde 

final nos encontramos no palco onde a vida nos aplaude 

como triunfadores. 

-Meu filho.  Estou surpreendido contigo. Cada palavra 

tua me trouxe uma emoção fortíssima. Falas do jeito que 

eu gosto, mas, como é a vida quando tocar de novo a reali-

dade? Agora estou inflado de motivação! 

-Alguns assuntos de nossa vida mexem com nossa inse-

gurança, nos culpam ressoando como campainhas nos 

ensurdecendo. Vamos para o passado e escutamos nossas 

dúvidas, nossos choros, visitamos recantos inundados de 

teias de aranha e sem entender que estamos no território 

do Foi, em vez do És, acariciamos as teias, embrulhamos 

nossa liberdade, nos julgamos, nos pervertemos e damos 

lugar à cerimônia da miséria. -Celidiana comentava. 

-Pobre de mim. Mãe e filho tentando quebrar minhas 

máscaras. Sinto-me mais crucificado que o próprio Cristo.  

-Que queres ver? Pessoas conversando sobre o que acon-

tece no dia em que nada fizeram, ou, manter os ouvidos 

abertos na presença de pessoas que falam do status con-

seguido com base no sacrifício? Pessoas que renunciaram 

aos desejos da carne e lutaram, perseveraram e, na pre-

sença d‟Ele edificaram seu futuro? Para quê correr atrás 

de dinheiro que nunca nos trará uma vida digna?  

Indagar, indagar, indagar, como se nunca pudessem 

prosseguir seus próprios caminhos! “Amarás o Senhor teu 

Deus, de todo o teu coração, de toda tua alma e de todo teu 

entendimento” (Mateus 2.37).  

-Que quer isso dizer? 

-Entende-se que os Valores de alguém devem ser primí-

cias em atitudes de proximidade com Deus 
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Sabes daquela pessoa que se levanta de manhã e corre 

para a janela para espiar como está o dia lá fora? Só de-

pois desse olhar ela decide se vai estar feliz ou não. Tem 

gente morrendo antes do último suspiro por viver desse 

jeito. A tumba delas já está cavada, é só elas se deitarem. 

Acho que nem sentiriam a diferença. 

-Tens razão. 

-Como te dizia, no início da conversa, a perfeição depen-

de dos olhos, dos sentidos de cada um. 

Perfeição é uma forma de querer tudo como desejamos. 

Essa atitude poderá contribuir para a arrogância. Jul-

garmos-nos perfeitos, quando na verdade estamos imbuí-

dos em uma máscara que está machucando a outros. A-

queles que procuram a perfeição sempre acabam no vale 

da solidão. Ninguém os quer por perto. 

-Então, me dizes que não devemos querer ser perfei-

tos?!- exclama Felipe. 

-Devemos praticar atitudes como Deus proclamar, ‟nas-

cer de novo‟ e daí começamos a nos distanciar das imper-

feições do mundo. 

-Distanciar e ser perfeito não são a mesma coisa? 

-Quando uma pessoa quer ser perfeita ela se atropela. 

Mistura o velho com o desejável. Uma hora é mansa e no 

mesmo momento é agressiva. 

 Ela está no futuro tentando ser diferente, mas quando 

a vida a chama a enfrentar relacionamentos e outras 

circunstâncias da vida ela se revela como sempre foi. Ou 

seja: ela andou viajando. Porém, aquela pessoa que nasce 

de novo ela vive o presente. Deus está operando em todo 
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seu ser e nesse momento nasce um novo ser humano. Ela 

é tomada pelo poder de Deus em seu divino caráter. Ela 

deixou o mundo para viver no Espírito. Deus não trans-

forma ninguém. Ele opera imediatamente e dá tudo na-

quela hora. Ele diz: Já te dei os dons, agora, pratica a 

minha Palavra e receberás em tua vida os frutos. O Espí-

rito Ensinador fará morada naquela pessoa e sua mente 

será transformada. 

 “Mas aquele que blasfemar conta o Espírito Santo não 

tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno” 

(Marcos 3.29). 

-Me dizes que quando aceitamos a Deus o milagre acon-

tece? 

-Sim. Aquelas coisas que sempre pensavas e tanto te in-

comodavam deixam de ser teus inimigos. Até mesmo Deus 

cuida de te proteger das pessoas que tentarão te derrubar 

de novo. 

-Filho. Aceitei a Deus, agora. 

-Vai com calma meu pai querido. 

-Não é assim não.  

 Agora fiquei confuso! Dizes-me para aceitar a Deus. Eu 

tomo a decisão e logo, mais rápido que a minha decisão 

me pedes calma. – Felipe falando com gestos de impaciên-

cia. 

-Já viste alguém sendo enterrado vivo? 

-Claro que não. Que pergunta a tua? Parece loucura! 

-Para estar na presença de Deus precisamos morrer 

primeiro. “E quem não toma a sua cruz e vem após mim 

não é digno de mim” (Mateus 10.38). 

-Chegaaaaaaa - Felipe perdeu o domínio sobre si mes-

mo. 

 Vamos parar com essa conversa. 
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-Respira fundo pai. Sei que te é difícil entender certas 

coisas, mas se olhares para mim e me escutares irás te 

sentir mais aliviado. 

 

-Desculpa minha prepotência. 

-Morrer, no sentido bíblico, significa abandonar os ví-

cios. Fazer escolhas espirituais e viver de acordo com a 

Palavra. 

Como que alguém que não morre pode dizer-se ser de 

Deus? Quem é de Deus tem a visão d‟Ele. Muitas pessoas 

dizem ser de Deus, mas poucas crêm em Deus. 

Crer é o sacrifício que Ele exige de nós. Muita gente vi-

ve no mundo e diz partilhar também a vida com Deus. 

Como se com Deus se negociasse 50% com Ele e 50% pra-

ticando o mal. A isso se chama cegueira espiritual. Essas 

pessoas não morreram. Elas nunca fecham os dois olhos 

para entrar na presença do Senhor. Sempre estão com um 

dos olhos abertos a ver se o mundo lhes trás também algo 

maravilhoso. Ou se morre ou não se morre. 

-Com tanta máscara como vou morrer? Se eu for falar a 

Deus de todos meus pecados acho que a vida que me resta 

não chegaria. 

-Deus já tem conhecimento de tudo. Terás de fazer uma 

perfeita Aliança com Ele. Esse é o momento do “És”. Saís-

te da tua essência durante anos e hoje procuras o caminho 

de retorno a casa. 
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“Fazemos pedidos a Deus e, depois não estamos no local 

quando Ele nos faz chegar o milagre”. (Luis Saro). 

 

 

 

CAPÍTULO DOIS 

 

I 
 

NO ACONCHÊGO DE DEUS 

 

 

 

 noite rendeu-se ao dia. O ar estava úmido e 

refrescava-me por dentro. Jamais esquecerei 

este dia. Eu me encontrava de olhos erguidos 

para os céus, lágrimas escorriam pelas planícies perfuma-

das de meu rosto. Adorei a Deus como nunca. Senti-me 

digno de Suas bênçãos. Ele falou comigo e me deu muita 

confiança. Senti sua fortaleza. Seu espírito me transfor-

mava mais e mais a cada instante que permanecia em sua 

presença. Sentia paixão fervorosa por Ele. Buscava-o tal 

como o deserto anseia por chuvas torrenciais para que 

nunca sinta sede. Eu estava amedrontado. Oscilava entre 

emoções sublimes de sua presença e meio a todo esse mo-

mento revivia recordações que tangeram minha vida. 

Lembro-me perfeitamente de a noite querer enxugar 

minhas lágrimas e a lua colocar sua luz cheia para que eu 

sorrisse. 

Meu Deus te entrego meus olhos, meus lábios, quero 

que vivas em mim. Faça Sua vontade comigo. 

 

A 
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“Desde o primeiro dia caminhava sobre meu ombro. Ele 

estava sempre na primeira fila, o lugar de excelência. Era 

ovacionado por todas as estrelas. Aplausos infinitos, rosas 

caiam das nuvens e lágrimas de alegria dos céus pelo 

reconhecido talento deste frágil ser humano ao revelar 

sua grandeza. 

Fora-lhe entregue o livro de cristal, o livro dos vencedo-

res onde estava gravado em letras douradas seu nome. 

Lia-se na primeira página e continuava:- Nasceu pobre, 

cresceu, viveu sem teto, passou fome, foi humilhado, lhe 

disseram que era um perfeito fracassado. Até seu pai o 

encheu de vergonha quando lhe disse que era melhor nem 

ter nascido, pois era a vergonha de todos na família. Ou-

tras coisas mais escutou. Nunca aceitou essas palavras. 

Serviram-lhe de impulso. Revoltou-se contra a indigência, 

foi exemplo de determinação. As únicas palavras que o 

ajudaram durante esses anos foram:- “Jesus, Jesus preciso 

de ti “e Ele logo o envolvia com tanto amor que não existe 

descrição para tanto carinho. “Derramarei água sobre o 

sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei meu 

Espírito sobre a tua posteridade e a minha benção sobre a 

tua descendência” (Isaías 44.3). Agradeceu a Deus perante 

uma multidão de injúrias, desonras à dignidade, mas 

sabia que Deus estava sempre de mão estendida em sua 

direção. – Leu Celidiana na presença do esposo e do filho. 

 

-Parece minha vida!- exclamava Felipe. 
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A janela da sala estava entreaberta e Felipe estava se-

guindo a sua trajetória pela vida. Levantou-se e dirigiu-se 

até a janela onde os primeiros raios de luz acalentaram 

seu rosto. 

 

-Papai as máscaras estão caindo a cada dia que passa. 

Sinto isso em teu semblante. Ainda ontem brigaste comigo 

e hoje estás muito diferente. Fico muito feliz. 

-Vou fazer o café da manhã. –disse Celidiana. 

-Está bem mamãe. Esperamos-te. 

-Como foi difícil minha viagem, lembro-me exatamente 

de todos os momentos de dor, uma dor amargurada, mais 

azeda do que vinagre. 

Eu sei, a culpa foi minha. –Felipe ironizando para o fi-

lho. 

 

De repente um pequeno pássaro entrou pela janela e 

seus olhos o seguiram. Pousou em cima de um livro como 

que querendo ler alguma página. Felipe aproximou-se, 

levantou seu dedo querendo oferecer-lhe sua amizade. 

 

 

-És feliz? – indagou o pássaro. 

-Quem falou? Foste tu meu filho? – Felipe perguntava 

com as bochechas coradas de estar passando por alguma 

situação ridícula. 

 

Os olhos do pássaro brilhavam, a brisa entrara também 

na sala e o azul do céu trouxera a paz. 

 

-Eu sou a felicidade! 
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-Onde já se viu um pássaro falar?- disse Felipe sob os 

olhares atentos de seu filho. 

-Eu sou tua voz oculta. Quando deixaste cair uma de 

tuas máscaras eu pude finalmente viver. Vivi sufocado 

dentro de ti durante longuíssimos anos. Agora quero con-

versar contigo. 

-Ah! Fa-fa-lala, então. – Felipe gaguejava. 

Voz do pássaro:- Para sermos felizes não precisamos sa-

ir por aí procurando desmensuradamente. Muitas pessoas 

saem de si e vão para outras paisagens supondo que ali 

existe alimento para seu crescimento. A planície verdejan-

te está dentro de mim, e de ti, de todo ser humano. A toda 

vitórias precederam derrotas. Algumas etapas foram tão 

difíceis que parece que o caminho terminou ali Deus em 

alguns momentos nos apaga todas as luzes para encon-

trar-mos nossa fé no meio da escuridão. Ele faz mais ain-

da - deixa a felicidade no meio da maior fogueira que ou-

ses imaginar. Ele quer ter certeza de tua fidelidade para 

com o sonho. Afinal o sonho é a Grandeza que Deus te deu 

como visão. “... eu te ordeno: Levanta-te, toma o teu leito e 

vai para casa” (Lucas 5.24). 

 

Significa que quando tens um grande sonho, mas não 

consegues andar em sua direção, tua visão tornou-se tão 

pequena que não escutas a voz de Deus. Estás machucan-

do-O por te aceitares tão pequeno. No Vs-23 começa o 

diálogo contigo: duas perguntas te incomodam e Ele te 

ordena:- levanta-te e anda. Por outras palavras:- Ele te 

deu a Visão, e, ao enxergares a mente de Cristo começas a 
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caminhar na direção do sonho e finalmente glorificas a 

Deus. Deus quer o melhor para ti. Ele quer que abandones 

pensamentos de inferioridade e tomes a sua mente para o 

glorificares. ”Lava-me completamente da minha iniqüida-

de e purifica-me do meu pecado” (Salmos 50.2). 

 

 

Com os dedos entrelaçados, Felipe escutava com aten-

ção especial. As palavras tocaram-no profundamente dei-

xando-o em estado de reflexão. 

-Tudo que escutas ou lês sobre felicidade são apenas lei-

turas. Eu posso te falar de felicidade, mas não sou o res-

ponsável por te fazer feliz. 

-Interessante esse teu diálogo. Para pássaro pareces até 

inteligente. - disse Felipe em tom de ironia. 

-As coisas que alcançamos não são a felicidade. - são ce-

lebrações de uma conquista. 

Celidiana entra na sala com os preparativos para o café 

da manhã, convidando Felipe e André Luis a se sentarem. 

 

Sentaram-se a mesa e serviram-se do leite e café. Comi-

am algumas bolachas com manteiga e queijo quando Celi-

ne deu conta do pássaro no ombro de seu esposo. 

-Onde foste buscar esse pássaro? Que faz ele aqui na 

mesa?  

Felipe e o filho sorriram. 

-Não estou entendendo. Vocês dois agora se aliaram foi? 

Querem me explicar o que está acontecendo? 

-Eu explico. –falou o pássaro da felicidade. 

-O quê? Acham que vou acreditar nessa? Um pássaro 

falante? Deixem de brincadeiras. 

Ah, ah, ah, ah. Riram ambos em gargalhadas. 
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-Estás disposta? – o pássaro insistindo. 

-Disposta a quê? 

-A falar comigo. Só por que sou um pássaro não posso 

falar? 

Imagina-te que és uma criança e chegaste ao reino da 

fantasia. 

-Por acaso és a fada Sininho? Se me disseres que sim, 

então eu sou o Pinóquio!  

-Todos podemos ser como as crianças. Basta servires-te 

de teu pensamento e a mágica acontece. 

 

Pouco a pouco, Celidiana, foi se aproximando do pássa-

ro, acariciando-o e o tomou por momentos em sua mão. 

Então falou: 

    -Estou aqui por uma razão mui especial. Sou livre. A 

perseverança de Felipe em derrubar algumas de suas 

muralhas tornou possível este grandessíssimo dia. Escu-

tei-o muitas vezes, durante as madrugadas, gemendo de 

dor, chorando e pedindo ajuda a Deus. Eu sei o quanto ele 

queria se libertar. Muitos pássaros estão ainda enjaula-

dos, sofrendo demasiado, mas, a partir de hoje essa inqui-

etação irá permitir aqueles que estão aprisionados sintam 

o aroma da esperança. Tal como uma gota de água soma-

da a outras dá origem ao oceano e nessa vastidão surgem 

ondas e tempestades, também nós caminhamos pela vida 

como água se movendo.  

Posso contar-vos a maneira como fui aprisionado. Faz 

muitos e longos anos: 



Luís Saro 84 

-“Era uma vez um pássaro encantado. Era livre e sem-

pre visitava aquela criança quando queria. Trazia-lhe 

notícias dos lugares por onde havia viajado. Histórias de 

incêndios a que assistira; histórias de amor nos jardins; 

segredava com ela de coisas que só ele sabia. Eram ami-

gos. E, todo dia o pássaro dizia: - Agora tenho de partir. 

-Fica mais um pouco. - Insistia a criança. 

-Talvez outro dia. Tchau. 

 

A criancinha ficava chorando, mas se lembrava que em 

outro dia o pássaro cantaria de novo em sua janelinha. 

 

-Se o pássaro ficasse comigo para sempre, eu seria feliz! 

 

Um dia, pela manhã o pássaro chegou. Estava cansado 

da viagem e pediu para dormir um pouco. 

A criança, aproveitando-se do sono do pássaro, o pren-

deu em uma gaiola. 

-Agora serei feliz. Ele ficará para sempre comigo. Fala-

rei com ele e brincarei na hora que quiser. 

 

Quando acordou, o pássaro viu um largo sorriso na boca 

da criança e começou a chorar. 

 

-Por que choras meu amigo? 

-Ah! Acreditei que eras meu amigo e me colocaste em 

uma jaula. 

Nesse dia o silêncio preencheu a casa e o jardim. O co-

ração do menino nunca mais escutou a voz do pássaro. 

Os anos passaram e também o menino se entristecia. 

-Pássaro, venha até mim. Quero falar contigo. 

 



A Última Lágrima 

  

85 

O pássaro levantou-se enfraquecido, colocou suas asas 

perto das grades e permaneceu em silêncio. 

-Vou-te devolver à vida. Podes sair. 

-Obrigado, obrigado. 

 

Levantou vôo e uma de suas lágrimas descansou no ros-

to do menino. 

 

-Volta, voltaaaaa.- chorava em prantos. 

 

O menino esperou longos e longos anos na saudade, até 

que um dia o pássaro apareceu. Vinha acompanhado de 

sua família. 

 

-O pássaro o chamou pelo nome – Felipe, Felipe. 

 

Ele olhou e reconheceu seu amigo. Pegou-o em sua mão 

e lembranças lhe vieram à memória.  

 

-Quando queremos nossa satisfação, mesmo nas coisas 

mais simples temos de criar espaços encantados para os 

contos de fadas reluzirem em nossa vida. Seria interes-

sante deixar que a primavera floresça do seu jeito... 

  Amar é sinônimo de liberdade e crescimento em vez de 

possessão e limitações. 

  Foi assim que vivi boa parte da minha vida. Sempre 

estive contigo, mas nunca fui feliz. Esperei por este dia. 

Os seres humanos, por vezes, se afastam de si próprios 

querendo ser como outro alguém. Acham que se fossem 

 

“Fazemos pedidos 

a Deus e, depois 

não estamos no 

local quando Ele 

nos faz chegar o 

milagre”. (Luis 

Saro). 
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como “aquele” sua vida seria mais engrandecida. Mas, 

esse é o pior erro de todas as pessoas. Nós somos o mila-

gre de Deus e quando entregamos nossos caminhos ao 

Senhor tudo o mais Ele fará. Na tentativa de imitarmos 

alguém criamos prisões douradas e até dizemos que somos 

felizes! Vamos nos destruindo pouco a pouco e, lá na meia-

idade nos deparamos com o tempo que Deus liberou para 

realizarmos nossos sonhos. Vem à mente tudo o que pode-

ríamos ter feito e não fizemos. Enjaulamos nosso pássaro, 

o amordaçamos e saímos futilmente procurando a felici-

dade. - Falou o pássaro, livre. 

 

 

 

II 

 
LIÇÃO DE VIDA 

 

 

   Enquanto continuarmos repetindo as mesmas atitu-

des receberemos em troca os mesmos resultados, agrava-

dos pela persistência em não os corrigir-mos. 

   Prepare-se para querer algo de novo. A sonhar de novo e 

a crer, crer, crer, crer de novo em você, na vida e no Amor. 

A odisséia levará você a descobrir um novo e maravilhoso 

ser humano dentro de você. 

   Esta é mais uma viagem além das sombras. 

 

 

Com um amplo sorriso nos lábios e uma lindíssima can-

ção em seu coração, respirou tranquilamente, e, docemen-
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te levantou-se da poltrona, e ainda com mais alegria e 

determinação caminhou até ao jardim onde estavam os 

mais belos pássaros cada um com sua melodia. Lembrara-

se do encontro com o pássaro falante e lhe vinha à mente 

que cada um destes pássaros seria uma das máscaras 

ainda a serem libertadas. Felipe podia observá-las de 

perto. Estavam despidas e envergonhadas ante a desnu-

dez. Os néctares perfumados das rosas inundavam sutil-

mente toda paisagem e cada aroma trazia o significado do 

Amor ao caminho que sempre quis seguir. As máscaras 

queriam se esconder, mas existia agora ousadia na liber-

dade em Felipe.  

      

Ele sabia agora que existem sempre novos caminhos a 

iniciar e ainda que estejemos na avenida do caos podere-

mos sempre escrever uma partitura magistral.  

 

-Coloca em prática tudo que aprendeste até agora. A 

maior parte da vida consiste em ir para, não em chegar lá. 

Tudo é uma grandiosa aventura. ”Portanto não temeremos 

ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no 

seio dos mares” (Salmos 46.2). Dança com a música, para 

cima e para baixo, para um lado e para o outro e ás vezes 

não chegamos ao lugar onde imaginávamos chegar, mas a 

outro ainda mais belo. Serás perfeito nas tuas imperfei-

ções. Ninguém terá encontro consigo mesmo a não ser que 

decida antes quem na verdade é. Primeiro é preciso jogar 

todas as máscaras no chão. Ficar desejando e esperando 

nada faz acontecer. 
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-Entendo querida esposa. – Disse Felipe pegando com 

nuances de delicadeza uma rosa verde do jardim. E, na-

quele transe da esperança colocou a mão no peito e jurou 

que de ora em diante viveria cada dia como um banquete 

de infinitas possibilidades. 

-Não te preocupes. Chegaste até aqui por merecimento 

próprio. Conheci tuas lutas e te vi cair muitas vezes, mas 

sempre entendi que tinhas o firme propósito de te levan-

tares. Em teu olhar existe uma visão longínqua que tres-

passa o horizonte e crava o invisível de prenúncios; tuas 

mãos são a determinações de seguir adiante. Foram mui-

tas as vezes que te vi escondido em teu quarto murmu-

rando, e, de punhos firmemente fechados, brigavas com a 

vida, choravas e fazias promessas de honrares tua família. 

Eu e mamãe sabemos que és um ser humano maravi-

lhoso. Existem defeitos no ser humano que não devem ser 

levados em conta, sobretudo quando o vemos em lutas 

diárias contra seus medos suas angústias, seus anseios. 

-Obrigado pelo carinho Celidiana. André veio também 

entregar um longo abraço de conforto. 

 

-Posso ler-vos uma pequena história que tenho aqui em 

mãos?-perguntava Celidiana. 

-Sim. 

-Certo dia um jovem muito angustiado para resolver 

seus problemas decidiu beber. 

Foi até um bar e ali iniciou suas intenções. 

Horas depois um homem de cabelos brancos, de passos 

calmos e firmes, aproximou-se dele, sentou-se a seu lado e 

lhe perguntou:- jovem por que bebes? 

-Ele fitou-o com olhar já enevoado e sua resposta foi um 

longo balancear dos olhos. 
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O velho homem de voz rouca esperou. Segurou sua mão 

e lhe transmitiu coragem para conversar, desabafar suas 

mágoas. 

-Estou deprimido. Não acredito em mim. Minha família 

me detesta me desvalorizam com todo gênero de pala-

vrão... 

Colocando a mão sobre os ombros, o velho homem con-

fortou-o com duas ou três palmadinhas.  

-Entendo tua mágoa. Olha aqui na minha mão. Que 

vês? 

O jovem pensava que aquela cédula de 100,00 reais ser-

viria para pagar sua bebedeira durante a noite. Tentou 

segura-la rapidamente. 

-Não é para gastar em uísque.  

-Então para que é? 

-Presta atenção. Estás vendo a cédula. Certo? Quanto 

vale esta cédula? 

-Cem reais. Nesse momento o velho a enrolou em suas 

mãos e a colocou sobre a mesa. E agora quanto vale? 

-Vale o mesmo, não é? 

O homem a jogou no chão, pisou-a, cuspiu em cima e a 

jogou no lixo, e questionou: - quanto vale aquela cédula 

agora? 

-Vale o mesmo. Vou esquecê-la. 

-Não, não. Deixa-te ficar aqui a meu lado. Quero que re-

flitas em algo importante para tua vida. 

Essa cédula representa a metáfora da tua vida. Tu tens 

um valor incrível. Não existe outro ser humano igual a ti. 
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Deus te deu as mesmas possibilidades a ti e a mim, ser-

mos prósperos.  

Quando somos humilhados vaiados, desprezados, atira-

dos na sarjeta até pela pessoa que mais amamos, continu-

amos valendo o mesmo. Com a cédula aconteceu a mesma 

coisa. Nossa dignidade, como ser humano depende nunca 

depende da apreciação dos outros. Aqueles que foram os 

mais humilhados ante a sociedade, e até da própria famí-

lia construíram grandes impérios. Eles contaram sim-

plesmente com seus talentos e a fidelidade de Deus em 

sua vida. ”Esforçai-vos por entrar pela porta estreita...” 

(Lucas 13.24). E tu que esperas? 

O jovem soergueu-se a custo, agradeceu ao velho ho-

mem e pediu que o levasse até ao seu apartamento. No 

caminho conversavam: 

-Eu entendo que valorizei as pessoas que me magoa-

ram. É que eu gosto muito delas. Existe algo errado em 

gostar dessas pessoas? 

-Sabes, precisamos de ousadia moral para fazer as esco-

lhas em cada capítulo de nossa vida. Àquilo que presta-

mos atenção, cresce. Se mais atenção prestares mais cres-

cerá até que um dia aquilo que era uma pedrita se tornou 

numa pedreira. Quando prestamos atenção a essas pesso-

as elas se tornam como vampiros. Vampiros emocionais. 

Passam a controlar tua vida como espíritos imundos. –

comentava o velho homem com determinação em poder 

ajudar o jovem a construir novos caminhos. 

-Uma grande verdade a que não havia prestado aten-

ção. Como vou esquecer essas pessoas? 

-Na verdade nem precisas de esquecê-las. Esquecer é 

lembrar duas vezes. Deves imprimir maior ritmo na dire-

ção que queres seguir. Semear novas atitudes e todo dia te 
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lembrares do compromisso para contigo mesmo – ser feliz. 

Qualquer ato de amor que tenhas para contigo em um 

momento difícil será um instrumento de paz. 

Posso falar-te de algo de minha experiência. 

-Estou te escutando. 

-Nos momentos mais difíceis de minha vida aprendi a 

amansar minhas emoções. Quando a espada era lançada 

em minha direção, eu enviava palavras de amor a meu 

agressor e a lâmina do agressor se contorcia e fica lacri-

mejando. Sabes, quando respondemos com mansidão o 

agressor não entende, paralisa, se encoleriza e se sente 

vexado. Essa atitude eu a aprendi de Deus. “Digo-vos, 

porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, 

fazei o bem aos que vos odeiam; bendizei aos que vos mal-

dizem, orai pelos que vos caluniam” (Lucas 6.27,28). Amei 

quem me odiava e assim vivi sempre feliz. 

-Difícil amar a quem nos lançam bombas! 

-Acreditava que seria assim, mas, na presença do Se-

nhor isso é normal.  

-Chegamos. É aqui meu apartamento. Aceita entrar e 

conversar um pouco mais? 

-Obrigado. São 2h00 da madrugada e preciso dormir um 

pouco. 

Até um dia, jovem. 

 

 

 

III 
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NÃO FUJA DO MONTE 

 

 

 

“Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto...” 

(Mc 6.31). 

 

 

 

 E fácil ser feliz quando tudo vai bem. Acredito que 

minhas máscaras estão enfraquecidas e em pouco tempo 

verei minha vida mais apaixonante. –Felipe dialogando 

com seu filho e esposa em tom alegre, sentados à mesa 

degustando uma deliciosa sopa de legumes com creme que 

perfumava seus corações. 

-Decerto que sim papai. 

Já pensaste em escrever um livro? 

-Como vou escrever se não tenho a mínima habilidade 

para isso? 

-Nunca escreveste notas? 

-Já! - respondeu balbuciando. Escrever notas é diferente 

de escrever um livro. Escrever é para pessoas sábias. 

-Todos somos escritores. Um livro leva anos a escrever. 

A pessoa leva tempo a ler muitos livros, como que cada 

palavra fosse uma migalha para a formação de nosso 

estilo. 

-Anos? 

-Pai, tua vida é como um livro. Todos somos poetas, es-

critores. Que tal escreveres sobre tuas máscaras? 
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-Queres que meus amigos se riam de mim e descubram 

a forma miserável em que convivi com eles? 

-Afinal, eles também foram miseres moralmente. Todos 

viveram de máscaras, a diferença é que papai decidiu 

colocar termo a essa ilusão social. 

-Isso é verdade. 

- Deixa ver como poderia começar meu livro. – “Os anos 

haviam passado e minhas pestanas temiam se acordar 

para que minhas máscaras permanecessem tais como as 

criei, e, no aconchego do sono escondido outras iriam dar à 

luz...”. 

-Oba, pai. Estou boquiaberto! Sabes papai, tu tens um 

verdadeiro tesouro dentro de ti. Tua voz pode atrair tudo 

aquilo que quiseres. Depende do canto da tua fé. 

-Celidiana intervém: A maioria das pessoas sai do ca-

minho em busca da felicidade, não persiste o tempo exigi-

do pela fé. Quando tudo vai bem afirmam ter fé, mas tão 

logo ante o primeiro problema enveredam por outros ca-

minhos. – foge para o teu monte, dizem os amigos. Os tais 

amigos bem intencionados que tão depressa encorajam 

você a enveredar por soluções que eles acham perfeitas.  

-E, está errado em tentar me ajudar? 

-Eles focalizam-se no problema segundo suas práticas 

mundanas. As circunstâncias adversas são testes de con-

fiança ante a Aliança com o Senhor. Não tente fugir dos 

problemas, pois somente encontrarão outros. Davi, quan-

do estava na fase mais difícil de sua vida quando Saul o 

perseguia ele se firmou na promessa do Senhor; (Salmos 

11.1) “... como dizeis, pois, à minha alma: foge, como um 
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pássaro para o teu monte?”; (V.7) “porque o Senhor é justo, 

ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face”. 

 Deus não quer que fujamos do nosso monte. Ele nos dá 

tudo para vencer. Deves avaliar quais vozes está tentando 

te afastar de Deus. Lembro-te da promessa de Jesus: “E 

tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o 

Pai seja glorificado no Filho”. (João 14.13). A palavra 

pedirdes significa determinar. Não precisas pedir as bên-

çãos e sim, determinar. Ou seja: tomar posse daquilo que 

a Palavra diz já nos pertencer. Quando entendemos como 

Deus nos dá as bênçãos passamos a nos apoderar dos 

milagres em nossa vida. 

-Disseste: determinar, exigir. Isso não é abusar de 

Deus? 

-Determinar não é exigir de Deus, mas sim exigir que o 

diabo afaste de nós suas garras. Determinar, no sentido 

bíblico, é fazer com que o inimigo nos obedeça. Quando 

determinamos em o nome do Senhor Jesus tudo se conver-

te em milagre. (Mateus 24.35) “Passará o céu e a terra, 

porém as minhas palavras não passarão”. 

- As explicações bíblicas fazem-me ver o mundo de outra 

maneira. Utilizamos as palavras fora do verdadeiro con-

texto e acabamos complicando a vida. 

-Não sejas tão exigente contigo mesmo. Dedica-te ao 

caminho que agora escolheste sem andares entre o passa-

do e o futuro. Empenha-te somente em preencher o tempo 

com o teu compromisso honrando a Aliança,  

“Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei coisas gran-

des e ocultas que ainda não sabes” (Jeremias 33.3). segun-

do a visão que Ele te deu a conhecer. “Se conheceras o dom 

de Deus e quem é que o que te pede: dá-me de beber, tu lhe 

pedirias, e ele te daria água viva” (João 4.10). Já paraste 
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um momento na vida para refletires sobre algum dom que 

Deus te deu? Lembro-me da tua tentativa de seres escri-

tor. 

- Agora fiquei sem palavras. Parece que estou sem pen-

samento! 

-Pois é. Quando tocamos no dom que Deus revelou para 

nós e determinamos a posse o milagre acontece. 

-E que tenho que fazer? O que é a água viva? 

-Permanecer em Aliança. A água é o Espírito de Deus. 

Quem beber sentirá mais sede. A água simboliza a pros-

peridade que jorrará em tua vida. 

-E como sei qual é meu dom? 

-“Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja, embai-

xo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas” (Isaías 

7.11). – Celidiana lendo o versículo. 

- Desculpa-me por minha pergunta: - por que tantas 

pessoas oram, vão à igreja e nada alcançam? Parecem 

mais pobres a cada dia? 

 

-Grande parte das pessoas caminha com a bíblia debai-

xo do braço como se fosse um desodorante. 

-Ah, ah, ah, ah, ah – Só tu meu filho para me fazeres 

rir. 

-Tem pessoa que pede a Deus e depois não permite que 

ele opere no Seu tempo. Querem que Deus faça segundo a 

própria vontade. Isso tem sentido? 

-Claro que não. 

-E, quando decidem esperar ainda fazem desse tempo 

um tempo de dúvida. Devemos pedir e esperar na certeza 
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de que vai acontecer. “Não duvidou, por incredulidade, da 

promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, estando 

plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir 

o que prometera” (Romanos 4. 20,21). 

-O coração batia-me forte no peito, convidava-me a sen-

tar na cadeira para que partilhasse gemidos lamentosos. 

Nesse momento, meus lábios, aliados de meus pensamen-

tos, pediram que me amasse que fosse bondoso para comi-

go próprio. A que distâncias chegaria eu se completasse 

esta sacramentação? Sempre tive receio de ficar isolado. 

Por isso levantei discursos, máscaras e em seus muros me 

abriguei. Fiz aparecer nevoeiros, mandei embora o sol 

para que não fosse descoberta minha verdadeira forma de 

ser. Submeti-me aos invernos. Oh! Quanta dor plantada 

dentro de mim durante tantos anos. Tantos disfarces me 

dilaceraram. Queria eu saber o nome a quem vendi minha 

alma. Se voltasse atrás leria em meu sangue espalhado 

nas calçadas minhas ilusões, minhas mentiras, talvez 

algumas máscaras querendo sobreviver. A vida me proibi-

ria de caminhar mais atrás para que não sofresse por 

demais. Pobre de mim que construí açoites e coroa de 

espinhos. Pobre de mim. Paguei alto preço ao destruir a 

grandeza que Deus me havia dado.“Os que deixam de 

seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem per-

guntam por ele” (Sofonias 1.6). 

-Pai, tuas máscaras estão se tornando coisa do passado 

Estás na presença de Deus e nada deves temer. 

 ”Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, o meu 

Espírito habita no meio de vós; nada temais” (Ageu 2.5). 

Não deves permitir que dificuldades ou caminhos egoístas 

interfiram em teu relacionamento com Ele. Existem três 

problemas que distanciam o ser humano da presença 
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d‟Ele. – 1- Desinteresse: as pessoas procuram edificar-se 

com coisas terrenas esquecendo a Aliança, perdem a visão 

e os resultados que até então eram permanentes em sua 

vida começam a se extinguir. 2- Desencorajamento: o fato 

de terem realizado coisas positivas no passado as leva 

agora a fazerem comparações e assim julgar fúteis outras 

iniciativas. 3- Insatisfação: o desinteresse e o 

jamento conduzem à total insatisfação uma vez que as 

pessoas que estavam inativas quem agora ser re-

sadas na imediatez dos resultados. O principal inimigo do 

ser humano é ele se regozijar com vitórias do passado de 

forma que se acomoda e nenhuma outra busca é feita. 

-Acredito que esses três problemas me conduziram a to-

dos meus disfarces. Agora fui da queixa e da dúvida à 

certeza nos planos divinos. Sempre é possível uma pessoa 

se levantar acima das circunstâncias e até mesmo se ale-

grar no meio delas. ”Adiante dele vai um fogo que lhe 

consome os inimigos em redor” (Salmos 97.3). Nunca mais 

agirei de modo a me magoar. – disse Felipe com os olhos 

dilatados em lágrimas. 

- 

 Não preferes ir descansar? 

-Prefiro ficar aqui. Gostaria de voar, deslizar pelas 

montanhas, cruzar com o amor das palavras que me indi-

ciam novos caminhos. 

Deus meu como o tempo passa! 
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Se você não está 
vivendo no Espírito 

Ensinador, qual a 
utilidade de uma 

árvore sem folhas? 

O crepúsculo chegou e Felipe sentou-se no jardim fixan-

do o firmamento e conversando com a brisa que anunciava 

a chegada de novas inda-

gações. 

No dia se- guinte quan-

do André Luis e sua 

mãe senta- vam-se na 

mesa para o café da ma-

nhã ali esta- va um bilhe-

te que dizia: - “mergulhado 

em lágrimas de alegria, 

agradeço às duas pessoas mais importantes em minha 

vida pelo amor que sempre me dedicaram”. 

Estou em meu quarto.  
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CAPÍTULO TRÊS 

 

I 

 
APOCALIPSE 

 

 

 

    Pelas 10H00 da manhã 

Felipe saiu de seu quarto. Ca-

minhava triunfante. Algo novo 

acontecera em sua vida. Seu 

olhar brilhava e seus lábios 

pareciam quer segurar a ansiosa 

saída das palavras. 

 

-Meu filho, me espere, tenho 

algo para lhe mostrar. 

 

Felipe segurava algumas fo-

lhas em sua mão trêmula, e as 

entregou a seu filho. 

 

-Olhe o que eu escrevi durante a noite. 

 

“O Anjo do 
Senhor acampa-
se ao redor dos 
que o temem, e 
os livra” 

 (Salmos 34.7). 
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-Não estou acreditando papai. Decidiste mesmo ser es-

critor? 

-Simmmm! Escrevi algumas palavras que me saíram do 

coração. Tem algo a ver com toda minha vida.  Podes ler? 

-Concerteza papai. Vou me sentar no sofá e depois con-

versamos.  

 

André Luis segurava as folhas com ternura imensurá-

vel, como se fosse um papiro de Deus. Seu rosto mostrava 

comoção deixando escapar um leve sorriso entre o olhar 

em direção a seu pai. 

-Posso começar a ler? 

-Por favor. 

 
“O ENCONTRO” 

 

  Eram 3H00 da tarde quando ao vaguear pela flo-

resta encontrei um velho homem de cabelos brancos relu-

zentes e de olhar alegre por suas experiências na vida, 

estava sentado na velha cadeira que o aconchegou com 

carinho durante todos estes anos. 

Ainda me aproximava dele quando senti que seu olhar 

me havia tocado. Havia tanta profundidade, harmonia, 

quietude que me sentia na presença do altar. 

Com um gesto sereno me estendeu sua mão pedindo que 

me sentasse a seu lado. 

Sentado a seu lado, sua paz me inundou. A sensação era 

a de estar no alto de uma montanha contemplando o 

mundo. Apesar de ter sua presença eu me sentia a sós 

comigo mesmo. Olhou para mim e perguntou se eu gosta-

ria de viajar. 
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Não entendi, mas, lhe respondi que sim. 

-Jovem, hoje é um dia muito especial para você. Dê-me 

sua mão. -disse o sábio. 

-Estendi minha mão em sua direção e me disse:- vamos 

conhecer suas arqueologias emocionais. 

-Senti um calafrio por todo corpo. 

-Como que por um toque de mágica entrámos em um 

impressionante cenário. Nunca havia presenciado algo 

assim. As ruínas eram altas, decadentes, cobertas de ve-

getação e algumas lágrimas refrescavam as paredes e, ao 

mesmo tempo lembravam que ali existiu muito sofrimen-

to. Algumas tentavam soltar-se, mas os sentimentos as 

impediam. Outras, porém, caminham solitárias olhando 

de um lado para outro procurando uma saída. Um mundo 

de prisão e dor. 

 

-O velho parou. Colocou-se de cócoras e apanhou uma 

lágrima como se fosse um osso seco e me disse:- aqui den-

tro existe vida. Existe uma estória da vida, existem lem-

branças. 

-Fiquei sem palavras. Quase não respirava. Havia na-

quele chão poder; aquelas paredes pareciam soltar gemi-

dos.  

Estava assustado, deslumbrado, queria rir e chorar. Es-

tava ante a roda da vida que agora era meu próprio apoca-

lipse. 

-Pensei:- como os seres humanos são tão parecidos. Eu 

nem sabia que poderia voltar às estradas já percorridas; 

que nem mais me lembrava do passado. 
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Olhei para a esquerda e vi um sentimento me fixando. 

Reconheci-o de imediato. 

Era aquele sentimento que atrapalhou e continua atra-

palhando tanto a vida! Atrás dele segurava-se uma lágri-

ma como que me lembrando que eu devo sofrer. Tentei 

fugir dali, mas era impossível. Esse sentimento fazia par-

te da minha existência. 

 

De repente o velho sábio me puxou pelo braço e me le-

vou até a nascente de meus rios. Olhou em meus olhos 

intensamente e disse, com sua voz enrouquecida de sapi-

ência pelo tempo:- quando fixamos nossa atenção nas 

águas nos perdemos em valorizar insignificâncias. A vida 

pode ser recordada, mas não podemos nos prender a nada. 

Para viver havemos de estar livres de qualquer tipo de 

apego. Livre de apego significa que nada tem valor senti-

mental que possa nos fazer olhar para trás. Nossas emo-

ções devem fluir como as águas claras de um riacho para 

que nasçam sentimentos nobres. 

-Sabes por que o ser humano cria problemas onde eles 

nem existem?  

-Não! 

-Por que o ser humano se prende ao passado. Daí cresce 

sentimentos de comoção, de pena e seu coração o trai. Ele 

deixa de usar o intelecto para entregar-se às emoções 

palpitantes. Ele deixa de viver a vida para viver de repu-

xos.  

Tens de te liberar do que não presta. Emoções doentias 

são para o lixo. Esta é a tua oportunidade de começares a 

ser aprendiz da vida. 
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-Meu olhar se desprendeu da fragilidade com que escu-

tava as palavras sábias e uma brisa me trouxe a lembran-

ça de haver passado toda vida fazendo tempestades e 

criando uma máscara para sobreviver. 

 

-Você está escutando? –Perguntei ao velho homem? 

-Não! Está tudo em silêncio. 

-Será que estou ficando louco? 

-Fala-me do que está acontecendo? Estás escutando e 

vendo o quê?- indagou o velho. 

-Escuto pedras caírem, como se fossem ruínas. O baru-

lho é ensurdecedor e dizes que nada escutas? 

Presta atenção. 

-Já te disse que não escuto nada. 

-Estou vendo água escorrendo das paredes e, a vegeta-

ção que estava presa nas paredes, sendo levada pela á-

guas vertidas das lágrimas. 

-Insisito na pergunta:- não vês nem sentes nada? 

 

Com serenidade o sábio lhe replicou:- jovem, somente tu 

podes sentir o que acontece em teu interior. Chegou o 

momento de veres derrubadas todas tuas muralhas e te 

desfazeres de velhos sentimentos. Tuas emoções choram 

por terem sido abandonadas. 

É assim, antes da liberdade acontece o dilúvio. Agora és 

livre para viver. 
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Ditas estas singelas palavras o velho sábio se foi como 

uma nuvem passageira. Correu célere para a casa na 

esperança de encontrar o homem. 

Abriu os olhos enquanto os primeiros raios de luz en-

travam pela janela do quarto e escutava-se o som da ca-

deira balouçando ao ritmo de uma brisa. 

 

 

Escutaram-se aplausos na sala. A família deixava 

transparecer as emoções decorrentes da leitura Felipe 

demonstrava o poder de acreditar em se tornar um ser 

humano sem farsas e dar luz a seus sonhos. 

Há que lembrar que um filho de Deus tem o poder de 

alcançar qualquer coisa que se eleve em seus pensamen-

tos. O horizonte está nos olhos e não na realidade. Todos 

nascem com uma missão a cumprir. Tuas atitudes devem 

ser dedicadas a tocar a vida de cada ser humano para que 

o mundo se torne melhor. 

 

 

* 

 

 

“Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a 

fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes” 

 (Provérbios 18.4). 
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PÉROLAS DA VIDA 

                                            

 

I 

 
O PERDÃO 

 

 

“... uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que pa-

ra trás ficam e avançando para as que diante de mim 

estão” (Filipenses 3.13). Este é um dos mais produtivos 

Princípios da vida que Paulo escreveu. Isaías lembra o 

mesmo Princípio: “Não vos lembreis das coisas passadas, 

eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Eis que porei 

um caminho no deserto e rios, no ermo”. (Isaías 43.18,19). 

A experiência de José fala-nos deste Princípio que todo 

cristão deve ter presente na vida. Uma verdadeira lição de 

humildade ante a humilhação sofrida por seus próprios 

irmãos. ”Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem 

vendestes para o Egito, não vos entristeceis, nem vos irri-

teis contra vós mesmos por me havereis vendido aqui. Deus 

me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão 

na terra. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e 

sim Deus, que me pôs  por  pai  de  Faraó (oficial de alto 

escalão), e senhor de toda sua casa” (Gênesis 45.4,5,7,8). 
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uando você fica olhando para o passado, se la-

mentando, quantos milagres de Deus passarão 

por suas mãos e não os verás? Você pode mudar 

tudo que aconteceu de errado em sua vida tomando hoje 

uma boa decisão. Nada é impossível. Não passe tempo 

analisando o que deu errado contigo. Crie novos caminhos, 

lance novas sementes. Aquilo que Deus fez por José tam-

bém fará por ti. José teve um sonho que irritou seus ir-

mãos (Gênesis 37.5-7). Conspiraram até para matá-lo – 

V.18. É vendido aos ismaelitas por vinte siclos V. 27,28. 

Tiraram suas vestes e as mancharam de sangue e as a-

presentou a seu pai lamentando a morte de seu irmão – 

V.32,33. Depois, José é vendido no Egito a Potifar, oficial 

de Faraó – V.36. Mais tarde, José torna-se governador do 

Egito - 41.35.  

José tinha tudo para dar errado, mas nunca se lamen-

tou. Fez Aliança com Deus e prosperou. Permita que Deus 

comande sua vida. Se entregue totalmente a Ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 
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A ALIANÇA 

 

 

 ser humano precisa de Lei. Precisa de Aliança 

com Deus. A Lei não é um mero discurso de 

palavras. A Lei é um memorial sagrado. São 

raízes de conduta. 

Cita-se que por volta do ano 444, alguns judeus volta-

vam do exílio para sua pátria. A sua pátria carecia de 

reestruturação. Vivia-se um clima de total desorientação, 

isolamento. Lê-se na Bíblia: Neemias cap. 8 “... todo povo 

se ajuntou como um homem só na praça e disseram a 

Esdras que trouxesse o Livro da Lei de Moisés, que o Se-

nhor tinha prescrito a Israel. V.2; e leu o livro, diante da 

praça... V.3; Esdras bendisse ao senhor V.6; leram no 

livro, na Lei de Deus, claramente, dando explicações, de 

maneira que entendessem o que se lia V.8, Neemias, que 

era governador e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas 

que ensinavam o povo lhe disseram: Este dia é consagrado 

ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem cho-

reis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da 

Lei V.9. 

Alegria e lamento, pesar pelo pecado, tristeza pelos tro-

peços, mas regozijavam-se agora pela oportunidade de 

conhecer a verdade que os conduziu à firme decisão da 

renovação. “Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele 

te exaltará para possuíres a terra; presenciarás isso” 

(Salmos 37.34). 

O 
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SUTILEZA MORAL 

 

ialogar por meio de palavras elegantes trans-

fere para o mundo nossa versão interior. 

Somos aquilo que falamos. Ante a presença 

de pessoas que chegam a nos machucar com palavras 

devemos lembrar que talvez aquela pessoa sinta até dor 

por estar falando assim. A pessoa que fala por palavras 

agressivas nos revela o ambiente em que vive. Essa pes-

soa pode ser sido agredida enquanto formava sua persona-

lidade e, hoje, servir-se do mesmo conteúdo de aprendiza-

do para se proteger. Tem gente que considera a agressão 

verbal como meio de alcançar uma personalidade domi-

nante. Foi assim que aprendeu com seus pais. Cada qual 

gritava mais alto dentro de casa, os palavrões eram natu-

rais. Cresceu em um mundo obscuro e dele “fala” hoje 

como adulto.  Ela repassa o mundo em que aprendeu a 

viver e, nessa ignorância apaixonada criou um obstáculo 

enorme a seu crescimento. Daí ser importante mantermo-

nos a presença do Espírito Santo a fim de levar-mos o 

Amor que essa pessoa desconhece sua existência. Não 

podemos simplesmente trazer alguém para nosso mundo 

de paz, mas, podemos levar nossa luz a outro ser humano. 

Vale lembrar que ninguém alcança a outra margem se ela 

não existir. Então, você é a outra margem. No contato com 

o mundo passamos por experiências nas quais somos in-

sultados, humilhados, é sobre nós lançado todo tipo de 

veneno para que sejamos lançados na sarjeta, porém, 

essas pessoas nunca conseguem resolver seu problema 

mais profundo – se aproximar de Deus – Contudo essas 

D 
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mesmas pessoas nos promovem a oportunidade de exercer 

um grande dom – a paciência. E, isso não quer dizer que 

sejamos pedras na calçada. Aquele que absorve o veneno 

das palavras que lhe são lançadas é como se sorvesse o 

orvalho. Ser paciente é reconhecer sua sabedoria em ad-

ministrar um evento. Todos sabemos que nada mais nos 

fere que palavras de desonra lançadas em nossa direção. 

Há pessoas que nessa situação sentem necessidade de 

revidar no mesmo nível, outras choram, outras tentam se 

justificar, outras agem de forma física agressiva. Existe 

uma miríade de respostas ante a mesma situação e, todas 

advêm da individualidade de cada ser humano. A paciên-

cia é calma e não julga; é sábia, pois não é ansiosa em 

esperar os frutos; não é emotiva, age de acordo com o 

intelecto. A paciência é o refúgio tranqüilo onde não existe 

tempo para o desastre acontecer. Porém a resposta correta 

ante situações depreciativas está em compreender que 

você não pode ser humilhado a menos que você aceite essa 

circunstância. Aquele que é de Deus se refugia em seu 

trono e segue adiante. Uma única palavra pode causar 

grande benefício ou destruir até uma vida. Para muitas 

pessoas a boca parece ser um instrumento gerador de 

pecado que as agrilhoam ao mundo de onde nenhum bene-

fício advirá: – Mentira, - desta atitude se servem pessoas 

que estando perdidas em si mesmo se afastam ainda mais 

de uma solução cristã e acabam piorando o problema - 

Humilhação, - são palavras lançadas por pessoas de cará-

ter duvidoso. Jamais um homem de Deus se servirá de 

seus lábios para agredir a vida de outra pessoa. Palavras 



Luís Saro 110 

ofensivas, palavras desadequadas ao momento, palavras 

irrefletidas e fúteis. Palavras aquém do mundo espiritual 

a quem servirão? Duplicidades, - é o tipo de pessoa fingi-

da, fala uma coisa a uma pessoa e outra coisa a outra. 

Demonstra confusão interior, caminha nas trevas, faz crer 

que tem sempre bons sentimentos com suas atitudes. 

Uma pessoa assim é uma estrada para qualquer ser hu-

mano se perder. Nossa mente nos pertence e, toda dupli-

cidade é um reflexo de nosso caráter. Você acha que pode 

culpar a 

alguém 

por aquilo 

que se 

passa em 

sua cabe-

ça? O 

único 

caminho a seguir é o de Jesus. Palavras Ásperas, - afinal 

quem quer conviver com alguém que simplesmente a 

magoa? Parece que estas pessoas nasceram com machados 

dentro da boca, simplesmente não alcançam a maior das 

verdades, que um dia a lâmina se voltará em sua direção. 

Suas palavras devem ser perfumadas e salmodeadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pois será como a árvore plantada junto a 
ribeiros de águas, a qual dá o  

seu fruto no seu tempo; as suas folhas não 
cairão, e tudo quanto fizer  

prosperará” (Salmos 1.3). 
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III 

 

 
MOMENTOS DE REFLEXÃO 

 

 
100/100 

 

 

inguém enxerga o caminho todo. Quando 

viajamos de automóvel durante a noite o 

alcance máximo da luz dos faróis é de cem 

metros. E, com essa luz o motorista percorre a distância. 

De 100 em 100 metros é sua atitude. Você sabe que irá 

chegar ao destino depois de fazer todas as curvas, todas as 

retas e superar alguns obstáculos. O farol é o pensamento. 

Partimos com um sonho, uma meta, e esse percurso é feito 

de pedaços. Ninguém vê o último quilômetro. Ele fará 

parte do percurso depois de todas as etapas completadas. 

Chame ao termo 100/100 o dia de hoje. Mantenha contato 

com o momento presente, focalize sua atenção nos próxi-

mos cem metros. Sem atitude ninguém alcança o sonho. 

 

 

 

 

 

 

N 
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COMPAIXÃO 

 

 

ra uma fria manhã umedecida pela dor de 

uma anciã deitada ali no chão da calçada 

envergonhada em receber a indulgência 

humana. Aproximei-me da mulher e sua tosse doente de 

muitos dias denunciava também em seu olhar uma súpli-

ca, uma mão de caridade. 

Seus olhos me tocaram e o gelo me congelou por dentro. 

Como poderia um ser humano estar envolto em tão humi-

lhante situação? – perguntava eu a mim mesmo? 

Antes que escapasse uma lágrima de meu olhar estendi-

lhe minhas mãos e sua voz rouca me pediu que a levasse 

até a confeitaria mais próxima. 

Creio que a fome era mais forte do que a necessidade de 

agasalho. 

Sentou-se apressadamente na mesa e a garçonete a ser-

viu e a envelhecida mulher degustou toda a comida com 

enorme satisfação. 

Levantei-me da mesa e fui buscar minha carteira es-

quecida no casaco na entrada da confeitaria. Olhei a mesa 

e não mais vi a mulher. Corri para a porta e vi a garçone-

te correndo para alcançar a pobre mulher.  

Percorri a mesma distância e quando alcancei à anciã, a 

garçonete lhe havia entregado um bilhete. Dizia assim: 

”Você não deve nada, está tudo pago”. A anciã começou 

chorando enquanto a garçonete dizia: - senhora, também 

um dia vivi a mesma situação. Eu tinha uma pequena 

filha de alguns meses de idade e também recebi um bilhe-

tinho igual ao que agora lhe entreguei. 

E 
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Ambas se abraçaram chorando. 

-Minha filha, um dia eu lhe pago. - falava soluçando a 

velha senhora. 

-Não, não. Vá para casa. Um dia se aparecer um ser 

humano necessitado repasse esta benção. 

 

 

 
TRÊS ATITUDES 

 

 

 

ercorrer um caminho sempre deve ter o 

charme da nossa singularidade. Cada ins-

tante da vida é singular, tem telas e luz 

próprias. Essa era a visão de Claude Monet. Ele armava 

vários cavaletes e dava vida às telas conforme a luz e 

sombra do dia mudavam. Era uma estampa do clima de 

cada instante e isso enriquecia sua arte. Ao aprendermos 

a não termos apegos à luz, à cor e ao momento descobri-

remos de imediato a felicidade. Coloque várias telas em 

sua vida, pinte a vida conforme cada momento que ocorre, 

pinte uma tempestade, uma nuvem negra passando e uma 

outra irradiando o azul dos céus. Tudo refletirá o charme 

com que você vive a sua vida – dizia a mãe para a filha 

enquanto a segurava nas mãos e pedia que a acompa-

nhasse até a cozinha. 

A mãe encheu então três panelas com água e as colocou 

sobre o fogo até que a água fervesse. Na primeira colocou 

P 
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batatinhas; na segunda colocou três ovos e na terceira 

derramou pó de café. 

Após meia hora de espera pediu que a Elisabete se a-

proximasse das três panelas e olhasse as batatas. 

-Mãe, as batatas estão desfeitas de tanto tempo ao fogo. 

Quando se acercou da panela que continha os ovos, veri-

ficou que os mesmos estavam se quebrando. 

 

Quando olhou a panela do café ela não entendeu qual o 

objetivo da mãe em querer que ela estivesse ali olhando 

para três panelas. 

 

-Mãe, por que me trouxeste até aqui? 

-Filha, a vida é como essas três panelas. As batatas e os 

ovos não resistiram, cederam ante o calor, porém, o café se 

misturou com a água e transformou-a. Se agires como o 

café quando as coisas se tornam difíceis sempre terás 

sucesso. No entanto se te tornares inflexível como às bata-

tas e os ovos quebrarás a todo instante. Decide! 

 

 

Minha filha, a vida nunca será justa. Justas deverão ser 

tuas atitudes de superação. Ainda que reclames, a vida 

não pára; o mundo não quererá enxugar tuas lágrimas; 

ainda que culpes todo mundo a roda da vida continuará. 

Cada dia que passa é um a menos que terás para viver. 

Aproveita a vida. Torna-te uma criança. Toda criança 

acorda de manhã descobrindo como brincará nesse dia e 

nunca lhe importa as opiniões da sociedade, ela quer ser 

feliz, chova ou faça sol. Pensar em como serão as circuns-

tâncias só complicará tuas decisões. 
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CAPÍTULO QUATRO 

 

I 
 

A QUEDA 

 

 

 

 

 

 

essa noite estava sentado debaixo de uma 

das árvores do quintal, iluminado pela lua, 

planejando como seria seu próximo dia. Foi 

então que caiu um raio do céu como que para afrontar 

suas penosas dúvidas. O passo seguinte lhe parecia insu-

perável. 

 

-Não sei como cheguei a esta convicção! – pensava para 

si mesmo Felipe. 

-Permite que tudo aconteça com a rapidez ou lentidão 

que seja. – Celidiana falava na intenção de seu esposo se 

dispor a deixar fluir o processo de transformação. 

-Há coisas que me assustam.  

N 

“Desfrute do lugar que você ocupa em seu 
processo de crescimento. Talvez você não 
veja, mas está nascendo o milagre que você 
espera” (Luís Saro). 



Luís Saro 116 

-Faz as coisas que te assustam. Cresce. Vê o que aconte-

ce com o medo quando o enfrentas. O medo é apenas um 

indício de que precisas de trabalhar algumas habilidades, 

todavia já existentes em ti, mas que precisam ser exerci-

tadas. 

Tens de superar esse medo. - Disse-me Celidiana com 

voz firme. Às vezes o problema não está no medo, mas, no 

fato de não querermos dar o passo seguinte. 

-Preguiça? 

-?! 

André Luis intervém:- Se não há experiências então não 

existem lições de vida. O que te limita são as tuas descul-

pas para permaneceres em procrastinação. Ah! Hoje não 

vou por que...; Ah, hoje vou adiar por que tenho de..., e, 

em cada evasiva estavas criando tuas limitações. Cons-

tróis uma caixinha e te encerras nela e a vida não se la-

menta daqueles que se escondem dos desafios. Sempre 

que permitires que um novo medo se apodere de ti, esta-

rás construindo outra caixinha. 

Papai abre uma dessas tuas caixinhas e trás à luz do 

dia uma de tuas desculpas. 

De que modo o medo te induziu a veres o mundo tão li-

mitado? 

 

Uma furtiva lágrima salpicava a desculpa. 

 

-Paiinho, a vida é maravilhosa, o mundo não tem hori-

zontes, apenas tu os criaste. Acaso o mundo se encolheu 

quando inventavas desculpas? Aí fora tem gente desfru-

tando das grandezas que Deus nos concedeu. 

-Tem razão meu filho. Agora começo a ver em quantas 

jaulas de ouro me encerrei 
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-É certo que por vezes estamos limitados por algum 

problema financeiro, ou por alguma responsabilidade já 

vinculada, mas isso é apenas por algum momento e não 

pode servir para dizer: não tenho tempo para nada. Tens é 

de criar espaços para tuas prioridades. As pessoas con-

fundem coisas urgentes com coisas prioritárias. 

-E o urgente não é prioritário? – exclamava Felipe in-

dignado. 

-Aquilo que é prioritário é como uma primícia. O urgen-

te está subalterno ao trabalho que define a essência da 

nossa vida. Nosso sonho é uma primícia, e, somente a 

partir das primícias formatamos outras tarefas. Muita 

gente vive nas urgências e por isso nada acontece em suas 

vidas. 

-Entendi. Afirmou Felipe segurando o queixo com a 

mão. 

-Quantas horas dedicas por dia a tua primícia? “Fez a 

lua para marcar o tempo; o sol conhece a hora do seu oca-

so” (Salmos 104.19). 

- Referes-te a fazer cair minhas máscaras, ou a ser es-

critor? 

-Uma dessas tarefas é uma primícia. Por qual decides 

dedicar mais tempo? 

-Não sei! 

-Quem vai saber? Papai, eu penso assim, enquanto não 

tiveres um encontro definitivo com tua essência estarás 

sempre predisposto ao autoengano. Primeiro temos de ter 

equilíbrio para que nos momentos difíceis possamos agir 

com lealdade a nós mesmos. 
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-Hum! Interessante tua forma de pensar. 

-Começa o dia fazendo algo de notável por tua vida. 

-Como começas tu teu dia meu filho? 

-Me levanto e digo: Bom dia Espírito Santo. Todo dia ao 

levantar peço minha benção e peço a Deus que tome conta 

de meus planos de vida para esse dia. “Entrega o teu ca-

minho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará” (Salmos 

37.5); “Agrada-me fazer a Tua vontade ó Deus meu” (Sal-

mos 40.8). 

 

Felipe ficou atônito. Ele enxergava a grande diferença 

entre o homem que vive servindo a Deus e aquele que se 

acha capaz de alcançar tudo sozinho. “Uma vez falou 

Deus, duas vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus” 

(Salmos 62.11). 

-Falaste-me de equilíbrio. Tu falas das coisas como se 

fossem fáceis de alcançar. 

-Papai, equilíbrio e liberdade chegam a caminharem la-

do a lado. 

-Outra vez me confundindo?- Felipe retorquia de pu-

nhos fechados, mostrando incompreensão. 

-Quando estamos desfrutando dos caminhos de nossos 

sonhos, e quando aprendemos a dizermos adeus a outras 

pessoas estamos construindo atitudes equilibradas. 

-Sim! Quero saber como posso aprender a ter equilíbrio. 

-Pai, lembraste quando me ensinavas a andar de bici-

cleta? 

-Sim! Mas que tem isso a ver com o que quero saber a-

gora? – Felipe mostrava sinais de impaciência. 

-Conta-me como foi. 

-Está bem. - disse suspirando. No princípio dirigias a-

poiado nas duas rodinhas de apoio colocadas na bicicleta.  



A Última Lágrima 

  

119 

-Eu sempre quis continuar com as rodinhas? 

-Não. Um dia me pediste que as tirasse. – eu já sei diri-

gir sozinho - dizias-me entusiasmado. 

 

Felipe deixava resplandecer sua emoção ao recordar es-

se dia. 

 

-Tirei as rodinhas e subiste. Confesso que se soltaram 

algumas lágrimas de ver tua vontade em ficares sozinho 

dirigindo. Era como que chamasses o mundo para te a-

plaudir. 

Estavas eufórico por viver tua primeira experiência de 

dirigir sozinho. Seguraste o guiador. Teus bracinhos esta-

vam tensos e tuas mãos estavam tão firmes quanto teu 

olhar. Senti o ar entrando em teus pulmões, olhaste para 

frente Segurei-te por detrás e fui te soltando aos poucos. 

Eu tinha medo que caísses. 

-E eu? Lembraste se eu tinha algum medo? 

-Nenhum. Pediste-me que te soltasse. Pedalaste com 

mais força e teus olhos brilhavam de felicidade. 

 

Felipe leva as mãos aos olhos enxugando lágrimas de 

alegria vindas do passado. 

 

-Caí alguma vez? 

-Sim. Nesse entardecer, estavas tão radiante que na ve-

locidade me procuravas com teu olhar e, de repente, esta-

vas caído no chão. Não sabias se havias de chorar! 
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Levantaste-te rápido e continuaste a pedalar. Foi um 

final de tarde inesquecível. Jamais esquecerei. 

-Como vês o equilíbrio nasce de atitudes internas. Todos 

estamos em desequilibro, mas o que define um ser huma-

no equilibrado é a capacidade de recuperação que ele tem 

de voltar ao normal. Repara: quando caminhamos um dos 

pés está sempre no ar. Existe desequilíbrio, permanente. 

Que aconteceria se permanecesses com o pé no ar? 

- Sem dúvida que cairia. 

-A cada dia que dizemos: eu posso, eu faço, estaremos 

sendo colocados à prova. A vida só apóia os vencedores. 

“Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas 

pálpebras até que eu encontre lugar para o Senhor” (Sal-

mos 132.4,5). Ainda que não tenhamos tudo o que necessi-

tamos para ir adiante devemos confiar no divino. “A ti 

levanto as mãos; a minha alma anseia por ti, como terra 

sedenta” (Salmos 143.6). Poderemos ser até objeto de 

comentários irônicos, mas que importa. Estamos reali-

zando a visão que Deus nos concedeu. Devemos glorificá-

lo. “Todos os dias Te bendirei e louvarei o teu nome para 

todo o sempre” (Salmos 145.2). Um dia, da mesma forma 

que as gotículas escorrem da vidraça irás permitir que teu 

espírito flua de forma natural ante todas as provações. 

-Posso depreender que aprendemos com as experiências 

e estas se tornam lições. Agora te pergunto: quando a 

lição nos toca ela perdura para sempre? Eu penso que sim. 

-Não é necessariamente assim. A mesma lição retornará 

cada vez que procedas de maneira errada. As lições apare-

cem de diversas formas. As lições têm a intenção de nos 

valorizar, despertar, disciplinar. Vive a vida de forma 

fulgurante, mas nunca esqueças do que aprendeste com as 

lições. 
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Agora precisas de fazer coisas por tua conta e risco. 

Nossa vida se torna mais rica quando nela colocamos 

nossas cores, nossa presença. Até um pôr do sol se torna 

mais radiante quando estamos de bem com a vida. 

 

 

 

 

 

 

A ÚLTIMA LÁGRIMA 

 

 
A QUEDA DO ORGULHO 

 
 

(Final. Versão I) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estendeu-o diante de mim, e estava escrito 
por dentro e por  

fora, estavam escritas  
lamentações,  

suspiros e ais” (Lamentações 2.10). 
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 noite caiu e a chuva começou a descer dos 

céus. Primeiro de forma tranqüila e aos pou-

cos se foi tornando tempestiva. Estava sozinho 

na sala, meditando. A chuva batia no telhado e na janela 

via-se a paisagem refrescada pelas águas. Enquanto to-

mava um café, aquecia-me junto da lareira envolto em um 

cobertor. Dizia para mim que ao amanhecer cairia minha 

última máscara – o orgulho.  

Que é que não tem fim? Como saberei que agora vou por 

bom caminho? Parece difícil achar a resposta. 

-Ninguém te disse que seria fácil. – falou o pensamento. 

Todo mundo sabe que existem muitos obstáculos, algu-

mas montanhas a transpor e alguns ignorantes a supor-

tar. Conseguirás. Tenho a certeza. Continua. lançando as 

sementes.Meus olhos percorriam o quarto como que pro-

curando outros pensamentos. A chuva lá fora começava a 

fazer pequenos charcos e a água acumulada corria com 

mais velocidade que chegou a se transformar em um pe-

queno rio. Assim foi a minha vida. 

-Vai, vai, vai em frente, não tenhas medo, tudo sairá 

bem desde que tenhamos em mente uma direção a seguir. 

– sussurrava o pensamento. 

-Quero ir me deitar. Estou cansado e com muito sono. 

Amanhã é o dia da decisão. 

 

 

Amanheceu e os primeiros raios de sol teimavam em 

romper por entre algumas nuvens negras. Na vidraça, as 

gotículas sobrepunham-se às impurezas presas no vidro 

como que querendo me ensinar algo. 

A 



A Última Lágrima 

  

123 

-Bom dia filho. Bom dia meu amor. Caminhamos em di-

reção à mesa. Eu estava intrigado, mas entusiasmado. 

 

Este homem, de corpo miúdo e olhos esverdeados estava 

decidido a fazer cair sua última máscara. Mas... 

 

-Penso em todas as dificuldades por que passei. As ve-

zes em que menti a minha mãe, as muitas vezes que usei 

cada uma de minhas máscaras para sobreviver, as vezes 

que deixei de fazer algo só para agradar a vontade de 

outros. Menti, menti e fui sempre aquilo que nunca dese-

jaria ter sido. 

 

-As lágrimas de compaixão não podem te ajudar papai. 

Sentir o mel na boca é delicioso, mas, o momento que 

antecede essa decisão é ainda de maior felicidade. Portan-

to, pai, quando ontem à noite decidiste acabar com teu 

orgulho foi um momento de perfurante felicidade. Agora é 

só levar a colher à boca. 

-Como pude tornar-me tão orgulhoso? 

-Nasceste inocente. Pela vida tentaste não ser orgulhoso 

e isso te afastou de tua essência. Queremos progredir e 

depois saímos da estrada e andamos vagueando por ata-

lhos infinitos. É aí que nascem todas as máscaras. Procu-

ramos ser outra pessoa apenas para nosso benefício em 

vez de o fazermos para que todas se beneficiem. Podemos 

aprender a ser pessoas de Deus e daí é que nasce o nosso 

jardim encantado. - discursava André Luis. 
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A partir desse momento sobreveio a Felipe uma estra-

nha sensação de paz. Começou a crer que se encontrava 

pronto para o ato final – a queda da muralha. 

 

 

Seguiram-se alguns minutos de profundo silêncio. 

Levantou-se, aparentemente sereno foi caminhando em 

direção ao jardim. Ninguém queria interromper o momen-

to em que Felipe estava tendo consigo mesmo. 

De repente escutou-se um estrondo. 

 

-Que barulho foi esse? 

 

André Luis e Celidiana correram para fora e depararam 

uma amálaga de ferros espalhada pelo quintal. 

    Felipe estava de joelhos, envolto em lágrimas. Com 

suas mãos trêmulas apanhava cada pedacinho da última 

máscara. Parecia querer reconstituir o puzzle! Esposa e 

filho permaneciam parados olhando aquela criancinha 

desesperada!  

Raios de sol e estrelas inundaram a manhã e pássaros, 

muitos pássaros que estavam aprisionados acabavam de 

conquistarem sua liberdade. Ali, num dos galhos da árvo-

re estava cantando o pássaro falante. 

 

-Pai, venha para aqui. 

-Não posso. Quero ficar aqui com o que me resta. 

 

Lembranças percorriam-lhe a mente! 

 

   Demorou algum tempo até que se deixou cair de joelhos 

no chão. Respirou profundamente exalando uma suave 
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sensação de bem estar. De seguida levantou-se e o pássaro 

falante pousou em seu ombro e todos os outros o cercaram. 

Agradecia a Deus por tudo o que acontecera. Agora ele era 

a lua, o sol, as estrelas e mais importante que isso: estava 

na presença de Deus. 

”Esperei confiante pelo Senhor; ele se inclinou para mim e 

me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço 

de perdição, dum tremendal de lama; colocou-me os pés 

sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lá-

bios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus; 

muitos verão essas coisas, temerão, e confiarão no Senhor” 

(Salmos 40.1,3). 

 

Nesse momento a Última Lágrima caiu dos céus sob a 

forma de benção.  

 

 

 

 

 

Esconde-me da conspiração dos malfeitores, e 
do tumulto dos que praticam a iniqüidade. Os 

quais afiam a língua como  
espada, e apontam quais flechas, palavras 

amargas” (Salmos 64.2,3). 
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A ÚLTIMA LÁGRIMA 

 
A QUEDA DO ORGULHO 

(Final. Versão II) 

 

 

ssim, ao anoitecer de uma noite de inverno, fria 

como suas máscaras congeladas, pediu a Deus 

que o enviasse para um deserto onde só houves-

se um único teto – o céu. Prometeu até evitar o sol, a lua e 

as estrelas. Andaria, por ali, como uma seta ao encontro 

do alvo. 

Os pensamentos negaram-lhe o pernoite, pois a humi-

lhação das máscaras já era mais pesada que o sono. 

-Psiuuu, pssiuuu, pssiiiuuu. 

 

Felipe olhava tentado descobrir de onde chegava esse 

som e, no meio da escuridão de seu quarto descobriu um 

vulto. Apenas sentia sua presença pelos contornos quase 

imperceptivéis. 

-Psiuuuuuuu, psiuuuuuu. 

-Nãoooo. Pare com isso. Apareça logo para... Deixe-me 

ver seu rosto. Se veio aqui para levar algo, pegue e saia. 

Deixe-me descansar. Amanhã tenho uma longa viagem. 

-Psiiiiiuuuuuuuuuu. 

-Pode ficar aqui com suas brincadeiras. Vou tentar 

dormir! 

 

Felipe se levantou rapidamente na tentativa de pegar 

de surpresa o intruso, mas não havia ali ninguém. 

 

-Devo estar cansado! Nunca escutei vozes. 

A 
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-Psiu, psiu, psiuuuuuu. 

 

Dobrou-se na cama e se aconchegou nos cobertores. 

 

-Amanhã subirei a montanha e ali envelhecerei em sua 

escarpa até que Deus me dê suas bênçãos. - pensava. 

 

Amanheceu e Felipe se levantou. Seus olhos denuncia-

vam uma noite mal dormida. Pegou a mochila, a colocou 

nas costas e começou sua longa caminhada. 

 

-Esqueceste os grilhões. – Voz. 

Toma-os. - disse, colocando-os em suas mãos. 

 

Felipe rangeu os dentes enquanto suas pernas tremiam 

desesperadamente. 

-Deixa que te ajude a levar a cruz. –atormentava a voz 

a Felipe. 

- Por favorrrr. Deixe-me em paz. Quem é você? 

-Quem sou? Ah, ah, ah, ah, ah. Eu sou você! Não lembra 

de mim? 

-Vá-se embora da minha vida. 

-Nãoooo. Eu te amo. Vivemos sempre juntos. Já man-

daste meus amigos embora, mas eu sou mais forte que 

eles. Quero ficar contigo. 

-Não te conheço! 

-Estás mentindo. É por minha causa que não consegues 

estar próximo de Deus e, se depender de mim nunca esta-

rás a Seu lado.  
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-E, como te chamas? 

-Queres saber meu nome? Sou o orgulho. Sou o pior dos 

sentimentos que existe em ti. Eu te domino. 

-Meu Deus me ajude. Tu me conheces. Sei que passei 

longos anos distante de ti e quero estar em Tua presença, 

mas o diabo está se atravessando em meu caminho.Quiz 

sobreviver, fiz imagens de ti, adorei a deuses. Estou arre-

pendido. 

 

Felipe segurava os dedos entrelaçando-os e clamando a 

Deus por seu perdão. 

 

-Psiuuu, psiuuuuu. Dá-me tuas mãos para colocar os 

grilhões. 

- Se pudesse açoitava até a lua. - Felipe exprimindo-se 

de forma descontrolada, de tal modo que suas palavras 

riscavam o arco-íris. 

Agora, parece que sou seta do diabo! Por que estou sen-

do massacrado por esse psiu? 

 

-Pssttt, pssttt, pssttt. 

-Vai-te daqui. Não quero te escutar. 

-Felipe, Felipe. Sou Eu. 

 

 

Felipe olhou em volta e se encontrou com. 

 

 -Me desculpe. 

-Eu te entendo. 

Escutei teus gemidos e vim para te ajudar. 

-Mas, eu sempre te humilhei, fiz tudo errado contra Ti... 

-Felipe, vem até Mim. 
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-Espera, estás sangrando. Deixa cuidar de Ti. 

-Não é preciso. Meu sangue é o preço pelos teus pecados. 

 

Soluçando de comoção o encontro com Deus gotejava em 

todos os poros de sua pele. Suas lágrimas entoavam hinos 

de louvor e suas mãos ainda trêmulas estavam levantadas 

aos céus. 

 

-Psiuuuu, psiuuu, psiuuu. A voz estava agoniada! 

Está me traindo. Já disse que não vais te ver livre de 

mim, o – orgulho. Diz a esse homem que não precisas 

d‟Ele. 

-Jamais. Ele é meu SENHOR. 

 

Felipe pegou nos grilhões e os jogou para a terra en-

quanto os olhos do orgulho se contorcia ante a cruz. 

O orgulho corria de um lado para o outro tentando en-

trar mo Templo. Tropeçava e caía. Estava cego de raiva. 

-Traidorrrr. Como podes me deixar após tantos anos de 

convivência. 

 

Um longo estrondo se escutou enquanto a máscara do 

orgulho, a última e mais forte se petrificava ante a pre-

sença do Senhor. 

Enquanto prostrado no chão, o pássaro falante apareceu 

e foram vistos muitos e muitos pássaros ganhando a li-

berdade. 

 Dos céus caiu a Última Lágrima e dela nasceram rios 

e pastagens abundantes na nova vida de Felipe.  
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“No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, 

está a árvore da vida, que produz doze 

frutos, dando o seu fruto de mês a mês” 

(Apocalipse 22.2). 
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