
acontecerá no futuro e nem mesmo daqui 
algumas horas ou amanhã (Tg 4.13-15). 
Podemos apenas con�ar que há um Deus 
Soberano no controle de todas as coisas, e que 
por mais que não entendamos todos os seus 
desígnios, Ele sabe o que é melhor (Rm 
11.33-34).

Embora nestes dias estejamos 
consternados, profundamente tristes, certeza 
temos de que desamparados nunca 
estaremos. Não somos capazes de nada sem o 
auxílio do nosso Senhor, e quando nossas 
forças aparentes se esvaem, é Ele quem nos 
sustenta e fortalece (2 Co 4.8-12; 12.9-10). 

Minha oração é que desfrutemos juntos 
do consolo e da paz que Cristo nos oferece, a 
paz que excede o nosso entender.

Há dias que parecem não ter �m, e o 
sofrimento nos faz doer os ossos. Há dias em que 
as lágrimas parecem não ter �m, e os abraços 
pouco são capazes de consolar. O fato de 
sabermos que o sofrimento é certo neste mundo 
caído, não nos impede de �carmos 
consternados. A consternação é um sentimento 
de profunda tristeza, e posso dizer com certeza 
que nossa igreja hoje está consternada. Somos o 
corpo de Cristo, e quando um de nós está ferido, 
todos nós sentimos suas dores. Nossos queridos 
sofrem e choram a dor da separação, ainda que 
se alegrem pela cura completa e do desfrute 
celestial da nossa querida Amanda. Outros 
membros deste corpo também sofrem com 
enfermidades e tantos outros motivos que 
podem oprimir.

No ano passado eu e minha família 
pudemos provar também de dias nublados, e 
esta frase de C. S. Lewis se fez verdade: "Deus 
sussura em nossas alegrias, fala em nossa 
consciência, mas grita em nosso sofrimento". 
Ainda em uma conversa com Fernando, ele nos 
lembrou: "Enquanto estivermos aqui neste 
mundo, nunca estaremos seguros, estas 
experiências dolorosas apenas nos lembram 
disso." Não temos controle algum sobre nossas 
vidas, não podemos dizer com certeza o que 
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Consternados, mas não desamparados!


