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profundas, hoje a humanidade também vive nas 
profundezas do egoísmo, da soberba, da 
indiferença, maldade, crueldade, luxúria, avareza e 
tantos outros pecados que os mantém aprisionados 
e distantes uns dos outros e separados da 
intimidade e comunhão com Deus, o Seu criador. 
Mas, há também, aqueles que estão gritando por 
socorro e perguntando se há esperança, mesmo 
diante de tal cenário catastró�co!

Nós, que um dia fomos resgatados das 
profundezas do pecado pela generosa graça do 
Senhor Jesus, não podemos e nem devemos 
guardar este “segredo”. Nossa missão, inclui a 
proclamação da verdadeira e viva esperança 
encontrada no evangelho e na pessoa do Senhor 
Jesus Cristo como descreve o apóstolo Pedro: 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo! Conforme a sua grande 
misericórdia, ele nos regenerou para uma 
esperança viva, por meio da ressurreição de 
Jesus Cristo dentre os mortos”. 1 Pedro 1.3

Anunciemos em todo o tempo e o tempo todo 
“Jesus Cristo Nossa Esperança”

 “Somente em Deus, ó minha alma, espera 
silenciosa, porque dele vem a minha esperança” Sl. 
62.5

Há Esperança para nós? Essa era a pergunta que 
ecoava nas profundezas do mar...

O acidente e desaparecimento do submarino 
argentino ARA San Juan, ocorrido no dia quinze de 
novembro passado, com 44 tripulantes a bordo, trouxe 
a memória outro caso ocorrido há 17 anos com K-141 
Kursk, submarino nuclear pertencente à Marinha 
Russa que afundou no Mar de Barentsem 12 de Agosto 
de 2000, com uma tripulação de 118 homens. O 
submarino possuía 154m de comprimento, 18m de 
largura, e equivalente a quatro andares de altura. 
Sendo considerado indestrutível pelos marinheiros 
russos, devido ao seu tamanho e aos recursos 
tecnológicos.

Dentre os 118 homens embarcados cerca de 23 
marinheiros sobreviveram por mais 48horas após o 
acidente. Em grande angústia e desespero enviaram 
mensagens implorando socorro e também 
perguntavam se havia esperança de resgatá-los! A 
imprensa internacional divulgou na época, que a 
Rússia rejeitou as ofertas de ajuda oferecida por outros 
países para resgatar os tripulantes do submarino que 
não morreram na explosão e a cúpula militar optou 
por esconder as dimensões reais da catástrofe. 
Infelizmente esta decisão levou a perda de toda a 
tripulação!

"A vida das pessoas é mais importante que os 
segredos militares", replicou o presidente do Senado, 
Serguei, Mironov.

Podemos fazer uma analogia deste evento, com a 
realidade da humanidade. Assim como aquele 
submarino estava submerso em águas escuras e 
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