
O Candidato e Sua promessa

ganância, que é idolatria." Cl 3:5 Sejamos sensatos, 
vamos evidenciar o sacrifício de Cristo em nós, agir como 
alguém que compreende as tensões deste mundo caído 
e que reconhece que não haverá nenhum salvador da 
pátria além do qual as Escrituras já revelaram, e que 
continua se revelando aos seus de maneira 
sobrenatural.

Há apenas um "Candidato" cujas promessas nunca 
serão abandonadas ou esquecidas. Há apenas um 
"Candidato" que possui uma �cha limpa em todos os 
seus dias. Há apenas um "Candidato" que entregou sua 
vida voluntariamente e abdicou de Seus direitos para 
dar vida aos necessitados, miseráveis, assassinos, 
adúlteros, ladrões, corruptos. (Rm 3.10-12) É apenas 
neste "Candidato" que você deve depositar sem reservas 
e sem dúvidas a sua esperança. Ele não promete que não 
haverá mais lutas e di�culdades enquanto estamos 
neste mundo; mas Ele garante que um dia estaremos 
numa Pátria muito mais elevada, onde ser de "Primeiro 
Mundo" nem se compara a sua realidade. 

Se cristãos professos têm expressado suas 
esperanças em homens e não neste "Candidato", 
esperam em vão. Se há quem espere grandes feitos do 
"Candidato" apenas para esta vida, é bom lembrar que o 
compromisso dEle é agradar ao Soberano do Universo e 
não a homens, isso frustrará muito de suas expectativas. 
Diante de muitas de suas promessas, por mais que tudo 
pareça desabar, apegue-se nesta: "Eu estarei sempre 
com vocês, até o �m dos tempos". Mt 28:20

De quatro em quatro anos escolhemos homens para 
cuidar de nossa cidade, estado e país. As propagandas 
invadem os jornais de TV aberta, as rádios, as redes sociais, 
e tantos outros meios de comunicação. Pessoas 
aleatoriamente divulgam as propostas e promessas de 
seus candidatos por convicção, alguns recebendo algo em 
troca por isso e outros não. Inúmeros candidatos, inúmeras 
propostas nas áreas de saúde, segurança, educação, 
cultura e tantas outras. E ao passar de vários mandatos, 
vemos uma in�nidade de promessas jogadas ao vento. Em 
tempos como estes em que vivemos, quem será digno de 
nossa con�ança?

Em um país repleto de corrupção, bom mesmo seria 
ter em quem con�ar, em quem depositar todas as 
esperanças. Se você deseja encontrar com alguém que 
tenha promessas de um futuro justo, que não engana, e 
tem todo poder para cumprir o que diz, não olhe para 
direita nem para esquerda, olhe para o alto. "Portanto, já 
que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas 
que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de 
Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e 
não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a 
sua vida está escondida com Cristo em Deus." Cl 3:1-3

As Escrituras ensinam claramente: "Assim diz o 
Senhor: "Maldito é o homem que con�a nos homens, que 
faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração 
se afasta do Senhor." Infelizmente a Palavra de Deus tem 
sido esquecida por alguns de seus �lhos. Há muitos 
cristãos genuínos sendo enredados por vãs �loso�as 
terrenas (Cl 2.8), por comportamentos inadequados; e a 
estes cabe a exortação do apóstolo Paulo: "Assim, façam 
morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: 
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a 
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