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Já viajei um bocado neste rápido espaço de tempo 
definido entre a Santarém (PA) da minha infância e a cidade 
de Campina Grande (PB) onde finalmente me radiquei. 
Do ponto de partida até aqui foram meio século de uma 
existência movida pela pergunta sobre o que realmente 
dá sentido à vida humana e, por conseguinte, se torna a 
fonte da plenitude e do prazer de viver. Busquei, com 
insistência, a resposta na religião, pois, sempre tive sede de 
um conhecimento que me permitisse entender a conexão 
entre a religião e a vida. Porém, me decepcionei inúmeras 
vezes quando percebi que a maioria das leituras que se faz 
da Bíblia não guarda conexão alguma com o cotidiano, 
onde a face oculta do criador se desvela o tempo todo aos 
olhares atentos. 

Muitos foram os caminhos e descaminhos que me 
trouxeram à compreensão de que a beleza e o sentido da 
vida estão na simplicidade do dia a dia, onde as relações 

Wilkens Lenon Silva de Andrade  

Se a vida fica leve,  
a gratidão é a pena 
que a descreve
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“Muitos foram 
os caminhos e 
descaminhos que 
me trouxeram 
à compreensão 
de que a beleza 
e o sentido da 
vida estão na 
simplicidade do 
dia a dia.”
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Apresentar este livro é o privilégio de participar de 
momentos em o que Jesus nazareno e Lenon de 
Campina Grande conversam em torno de um café. 

Encontro de tempos e lugares, afastados por personagens 
misteriosos, a começar por suas identidades históricas e 
geográficas. Jesus é um galileu que nasceu em Belém, da Ju-
déia, e Lenon, um paraibano nascido em Santarém, lá pela 
Amazônia, segundo a tradição. 

Jesus é um jovem de mais de dois mil anos e Lenon se 
diz um adolescente de mais ou menos cinquenta, modo de 
demonstrar como o café provoca aproximações.

Cafezinho cotidiano, acompanhado do pão nosso de 
cada dia e os seus complementos, os quais variam, de acor-
do com a ocasião, e de vez em quando sentimos cheiro 
de charque que promete cuscuz por perto, impossível de 
se esconder, mesmo quando não consta no cardápio. Nessa 
festa de sabores, o gosto maior é o da esperança, futuro que 

Conversas coloquiais 
entre um palestino 
e um nordestino

PREFÁCIO Marcos Monteiro
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dança em ritmos diferentes, borboleta que 
sai de casulos e desliza cores novas pela 
novidade de cada vez, verbo esperançar 
conjugado pela vida e pela Bíblia, poesia 
que se arruma e se desarruma nos gestos 
e no rosto dos interlocutores.

Tenho, ultimamente, pensado em Jesus 
como o mestre que aprendeu a 
ouvir com os olhos e nos con-
vida a ser aprendizes disso que 
costumo chamar de “parabo-
lar”, contar histórias que não 
cabem em si mesmas, olhar 
para a vida e ouvir o Pai, falan-
do sobre outra vida que está 
por aí, cifrada, e que ainda virá 
em toda a sua exuberância e 
diversidade. 

Dessa maneira, o Café com 
Esperança se torna um livro 
de parábolas, o próprio livro 
é uma parábola, enigma que 
aponta possibilidades, gargalhadas crista-
linas no meio do caos, morangos em pre-
cipícios.

Lenon parabola especialmente quando 
descreve a menina de flanela na mão que, 

CAFÉ COM 
ESPERANÇA, 

SE TORNA 
UM LIVRO DE 
PARÁBOLAS, 

O PRÓPRIO 
LIVRO É UMA 

PARÁBOLA.

“

”
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na irritação de um caos chamado trânsito, enxuga de graça 
um parabrisa e desenha um sorriso gracioso no rosto de 
outra menina, a própria filha. Ou quando, amenizando o 
mistério da morte, conta a história de um desconhecido 
João que só sabe uma reza, diante da imagem de Jesus, “sou 
João e estou aqui” e a quem o Nazareno aparece no leito de 
morte e diz, “Sou Jesus e estou aqui”. 

Tanta ternura e tanta poesia aumentou o cheiro do café, 
o que fez a gente se aproximar. Famosos e anônimos, teólo-
gos como Rubem Alves e Reinhold Niehbur, personalidades 
como Gandhi e Martin Luther King, músicos como Vinícius 
de Moraes, Oswaldo Montenegro, e os próprios poetas, o co-
nhecidíssimo Mário Quintana e o que eu desconhecia, Ge-
raldo Eustáquio de Souza, que aceita ser chamado também 
de Letícia Lanz, surpreendente poeta transgênero, o qual 
traz ao café o toque de acolhimento que faltava. Também 
me surpreendeu Anita, a McAnita, estar presente, e vem 
como mensageira da leveza que encontrou e que deseja 
para todo mundo. Queria contar os anônimos, presentes o 
tempo todo nas entrelinhas e nas entrevozes, e sei que esse 
café de todo dia aponta para um café que vem por aí.

Café com anônimos moradores de rua, mencionados por 
Lenon, vontade apresentada em um dos textos, roda de sa-
bores que se avizinha, porque já está sendo parida nos “úte-
ros” do Nazareno e do Campinense. Nesse momento eu que-
ro estar presente, mesmo que seja apenas em santa inveja.
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O pão da generosidade

Amanheceu com uma chuva fina, leve, preguiçosa... 
Esse clima que convida a permanência na cama 
aguçou os meus sentidos. De repente, senti a inspi-

ração vinda da chuva, cujos pingos generosos distribuem 
vida ao caírem na terra seca. Comecei a meditar sobre o 
sentido da partilha e me veio à mente um texto do livro de 
Eclesiastes que sempre me foi enigmático, mas agora, ao 
som dessa chuva, instigou-me a imaginação para pensar 
esse texto das Escrituras como um chamado à partilha.

Partilhar generosamente, o que temos e o que somos 
com aqueles que precisam, é a razão de estarmos aqui, fei-
to chuva molhando a terra seca... Lembre-se que quando 
chegar a hora da partida, a generosidade e a solidariedade 
serão as duas asas que permitirão o voo para a eternidade. 
Reflita você também no chamado da partilha:

“Lança o teu pão sobre as águas, 
porque depois de muitos dias o acharás.” 

ECLESIASTES 11:1



“Partilhar 
generosamente, 
o que temos e 
o que somos 
com aqueles 
que precisam, 
é a razão de 
estarmos aqui.”
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Tempus Fugit,  
Carpie Diem

Todos os dias, ao 
acordar, penso so-
bre o tempo da nos-

sa existência nesse plano: 
quanto já vivemos e quan-
to ainda temos para viver. 
Assim, para nos ajudar a 
compreender a definição do 
tempo e das oportunidades 
únicas de cada momento 
da vida eu chamo Rubem 
Alves para compartilhar 
conosco o preceito mais 
elementar deste contexto, 
onde a existência tem prazo 
de validade: Tempus Fugit. 
Carpe Diem! O tempo foge, 
aproveite o dia!. 

TEMPUS 
FUGIT. 

CARPE DIEM! 
O TEMPO 

FOGE, 
APROVEITE 

O DIA!

“

”
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“Deus marcou o tempo certo para cada 
coisa. Ele nos deu o desejo de entender as 
coisas que já aconteceram e as que ainda 

vão acontecer, porém não nos deixa 
compreender completamente o que Ele 
faz. Então entendi que nesta vida tudo 

o que a pessoa pode fazer é procurar ser 
feliz e viver o melhor que puder.” 

ECLESIASTES 3:11-12

Reflita sobre o texto inspirativo e belo apresentado para a 
nossa meditação sobre o tempo da vida e a vida no tempo: 
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Convite à celebração 
da vida

Faço a todos um convite 
para refletir o cuidado 
de Deus, expresso na 

providência daquilo que pre-
cisamos para viver. Livremo-
-nos de toda ansiedade, fonte 
de doenças e neuroses. Cele-
bremos a vida com corações 
gratos pelo que nos foi conce-
dido. Exercitemos a gratidão 
e desfrutemos da saúde psí-
quica, emocional e física que 
a fonte da gratidão pode nos 
oferecer. Segue para a nossa 
meditação a recomendação 
do apóstolo São Paulo aos fe-
lipenses:

LIVREMO-
NOS DE 

TODA 
ANSIEDADE, 

FONTE DE 
DOENÇAS E 
NEUROSES.

“

”
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A gratidão é um poderoso bálsamo para curar as dores 
da alma e, assim, tornar a caminhada mais leve.

“Não se preocupem com nada (não andem 
ansiosos), mas em todas as orações peçam 

a Deus o que vocês precisam e orem 
sempre com o coração agradecido. 

E a paz de Deus, que ninguém consegue 
entender, guardará o coração e a mente de 
vocês, pois vocês estão unidos com Cristo 

Jesus”
FELIPENSES 4:6-7
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A pedagogia  
da saudade

Existe uma pedagogia 
na saudade que tem 
o seu fundamento no 

amor. Parafraseando Rubem 
Alves eu a resumiria assim: o 
amor é a dialética, é a alegria 
da presença, é a dor da ausên-
cia, mas também é a certeza 
do reencontro. 

Esse tipo de saudade é te-
rapêutico porque não adoece 
e, ao mesmo em tempo, cata-
lisa sentimentos geradores de 
saúde para todo o ser! É isso 
que nos faz seguir em frente. 
Perceba o que o Evangelho 
fala sobre essa esperança!

ESSE TIPO DE 
SAUDADE É 

TERAPÊUTICA 
PORQUE NÃO 

ADOECE.

“
”



“Assim acontece 
com vocês: 
agora é hora de 
tristeza, mas eu 
os verei outra 
vez, e vocês se 
alegrarão, e 
ninguém lhes 
tirará essa 
alegria.” 
JOÃO: 16.22
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Caminhar olhando 
para frente

Amanheci com uma 
imensa vontade de 
viver, com o desejo 

de caminhar e seguir olhando 
para frente, sem me prender 
ao passado. 

Nesse caminhar, lembrei-
-me do Evangelho. Ouvi a voz 
do Cristo dizendo “Eu sou o 
caminho!” Enquanto sigo, 
reflito na afirmação dessa 
verdade e percebo que pos-
so construir os meus sonhos 
e a minha vida, pautados no 
modelo de Jesus de Nazaré. 
Assim, na imitação do Naza-
reno, aprendo a valorizar os 
marcos antigos. Nesse diapa-
são, volto meu olhar para o 

POSSO 
CONSTRUIR 

OS MEUS 
SONHOS E A 
MINHA VIDA, 

PAUTADOS 
NO MODELO 
DE JESUS DE 

NAZARÉ.

“

”
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“Faze com que saibamos como são 
poucos os dias da nossa vida para que 

tenhamos um coração sábio.” 

SALMOS 90:12

velho Moisés que outrora, também, trilhou as veredas da 
vida. Na caminhada vou orando igual a Moisés lá no alto 
do monte que, mesmo estando em idade avançada, ainda 
exercitava a sua capacidade de sonhar. Ele pediu sabedoria 
para viver e continuar seguindo em frente. Dirigiu-se a Deus 
na bela oração do Salmo 90, que registro abaixo para a sua 
meditação:
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Cante à vida!

Outro dia acordei cantarolando a 
música Terra Querida, que remete 
a todos os santare-

nos, aos encantos daquela 
linda cidade.

Fazia pouco tempo que 
havia chegado da visita ao 
meu torrão. Deu saudade da 
minha terra, mas também 
alegria por carregá-la comi-
go. As canções tem o poder 
de transportar a gente no 
tempo e no espaço para re-
visitar o que nos é significa-
tivo. Embarquei nessa via-
gem! Revi amigos, lugares 
e pessoas queridas, fazen-
do desse exercício poético 
um instante de celebração 
a Deus pela vida, pelos cantos e encantos 
que me remetem à terra querida. 

AS CANÇÕES 
TEM O 

PODER DE 
TRANSPORTAR 

A GENTE NO 
TEMPO E NO 

ESPAÇO PARA 
REVISITAR O 

QUE NOS É 
SIGNIFICATIVO.

“

”
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“Como é bom render graças ao Senhor e 
cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo; 

anunciar de manhã o teu amor leal e de noite 
a tua fidelidade, ao som da lira de dez cordas 

e da cítara, e da melodia da harpa. Tu me 
alegras, Senhor, com os teus feitos; as obras 

das tuas mãos levam-me a cantar de alegria.”

SALMO 92:1

Celebrar a vida é o convite dessa reflexão. Faça do seu dia 
uma canção. Viva bem. Viva mais e melhor. Cante à vida! É 
disso que fala a poesia da oração registrada no Salmo 92, em 
seu primeiro verso:
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O cuidado com  
a casa comum 

A chuva cai como uma 
cachoeira de esperan-
ça sobre a cidade de 

Campina Grande. É a cidade 
onde moro. Aqui fui acolhido 
como um filho da terra desde 
que cheguei peregrinando do 
norte do Brasil.

Pra quem mora no nor-
deste isso a chuva é sinônimo 
de bênção vinda dos céus. Ela 
cai trazendo a esperança para 
que a terra renove seu ventre 
gerador de vida. Ao barulho 
da água generosa que cai do 
céu os habitantes da Serra da 
Borborema festejam a expec-
tativa de dias melhores. 

PARA QUEM 
MORA NO 

NORDESTE 
A CHUVA 

É SINAL DE 
BÊNÇÃO 

VINDA DOS 
CÉUS.

“

”
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É boa essa sensação! Porém, viver dias de paz e pros-
peridade não depende só da chuva. É preciso fidelidade ao 
projeto divino do cuidado com a terra e com a vida que dela 
nasce. Afinal, ecologia precisa ser mais do que um conceito 
formal nas nossas práticas diárias. Por isso, hoje convido 
vocês à obediência ao projeto criador que implica no sa-
grado compromisso de cuidar da Casa Comum e de cuidar 
de todos os seres viventes que nela habitam. Reflitamos no 
atualíssimo texto do livro de Levítico que diz assim:

“Se vocês obedecerem às minhas leis e aos 
meus mandamentos, fazendo tudo o que 
eu ordeno, Eu mandarei chuva no tempo 

certo, a terra produzirá colheitas, e as 
árvores darão frutas. As colheitas serão tão 
grandes, que vocês ainda estarão colhendo 
cereais quando chegar o tempo de colher 

uvas e estarão colhendo uvas quando 
chegar o tempo de semear os campos. 
Haverá bastante comida para todos e 

vocês viverão em segurança na sua terra”. 

LEVÍTICO 26:3-5
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Acorde e vá viver!

Ontem alguém chamou 
a minha atenção para 
a dinâmica do tempo. 

Aquele ente mágico, intrometi-
do que, sem dizer nada, estabe-
lece o passado, causa o presente 
e aponta o futuro. O tempo nos 
convida a fazermos do nosso 
hoje a primavera da nossa vida. 

Ei! Acorde! Não fique parado 
olhando a vida passar, arrepen-
dendo-se daquilo que poderia 
ter sido feito. A brevidade da 
vida é um convite para desen-
volvermos toda a capacidade 
que Deus nos deu na construção 
dos nossos sonhos. Então, faça 
um favor a si mesmo: viva! 

NÃO DEIXE 
PARA 

AMANHÃ 
O QUE 

PRECISA 
SER FEITO 

HOJE.

“

”



28

CAFÉ COM ESPERANÇA

“Vocês não sabem como será a sua vida 
amanhã, pois vocês são como uma neblina 
passageira, que aparece por algum tempo e 

logo depois desaparece.”

TIAGO 4:14

Declare seu amor à existência. Não deixe para amanhã 
o que precisa ser feito hoje. O amanhã poderá não chegar 
para alguns de nós...

A sabedoria fala para você que lê estas linhas, neste ins-
tante: o tempo “voa”! A sabedoria, amorosamente, pronun-
cia o convite para que façamos do tempo, que se chama 
hoje, a primavera que até agora só existiu como sonho aca-
lentado pelo sono. Acorde e vá viver!
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O desejo, a fé e o amor

Acordei às 5h30 da ma-
nhã com uma leve dor 
de cabeça. Não poderia 

ser diferente afinal, adormeci 
fundindo a mente, tentando 
conciliar desejo e fé, na razão 
diretamente proporcional à 
harmonia que possa existir 
entre fé e amor. Explico: via de 
regra temos o costume feio de 
usar a fé como um instrumen-
to utilitarista para a realização 
de desejos egoístas. Ocorre que 
a fé não é a lâmpada de Ala-
dim à disposição do nosso ego. 
Longe disso! Fé é a convicção 
de que Deus existe e de que 
a essência da divindade é o 
amor. Essa é a razão da Bíblia 
proclamar com clareza ilumi-
nadora que Deus é amor.

OCORRE 
QUE A FÉ 
NÃO É A 

LÂMPADA DE 
ALADIM À 

DISPOSIÇÃO 
DO NOSSO 

EGO.

“

”
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“Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama 
não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. 
Quem ama não é grosseiro nem egoísta; não 
fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama 
nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, 

esperança e paciência.” 

CORÍNTIOS 13:4-5;7

A fé que não se articula por essa verdade não é crença 
verdadeira, é desejo egoísta produzido pelas ilusões do in-
dividualismo neurótico que só pensa em si. Por isso tanta 
gente adoecida, cheia de fobias, crises existenciais e ansie-
dades doentias. Por isso precisamos reaprender o significa-
do da vida, pois só existe sentido no existir quando desejo, 
fé e amor estão em plena harmonia. Observe que texto bo-
nito nos convidando a refletirmos sobre o assunto!
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A alegria de viver!

Hoje acordei cedo. O sol 
despontava timida-
mente na linha do ho-

rizonte. Fiquei preguiçoso na 
cama por alguns instantes. O 
conforto do lençol não durou. 
Minutos após a epifania do 
astro rei, fui convencido pela 
filha mais velha a abandonar 
o ninho acolhedor para iniciar 
o meu dia. Levantei-me, olhei-
-me no espelho e vi a cara mais 
amarrotada do mundo. Um 
rosto marcado por meio século 
de uma existência intensa. Ha-
via pés de galinha, rugas e um 
cabelo pra lá de desalinhado. 
Foi então que louvei ao Eterno, 
tomado pela alegria de estar 
vivo. As marcas do tempo não 
roubaram de mim o prazer de 

AS MARCAS 
DO TEMPO 

NÃO 
ROUBARAM 

DE MIM O 
PRAZER DE 

VIVER.

“

”



32

CAFÉ COM ESPERANÇA

viver. Isso é realmente maravilhoso! Por isso, convido você 
para usufruir do melhor da sua existência.

Hoje o convite é para vivermos o dia com a alegria e 
a gratidão por estarmos vivos! Assim, somos desafiados a 
ir à luta, conquistar o mundo, o nosso mundo: o mundo 
de dentro e o mundo de fora. Aliás, sem a conquista de si 
mesmo é impossível obter as vitórias sobre os desafios que 
a vida oferece. Então faça assim: inicie bem o seu dia; mas, 
se o dia já vai longe, não tenha pressa: pare e recomece 
nesse instante! Faça uma prece, agradeça por estar vivo, 
beije seus amores e continue a sua luta. Saiba que o dono 
da vida estará com você. Melhor! Ele estará dentro de você 
animando a sua caminhada. Ofereço-lhe um provérbio para 
enriquecer a sua reflexão:

“As pessoas podem fazer seus planos, 
porém é o Senhor Deus quem dá a última 
palavra. Peça a Deus que abençoe os seus 

planos e eles darão certo.” 

PROVÉRBIOS 16:1-3
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Viemos do Éden  
ou das estrelas?

Ontem, no início da 
noite, alguém falava 
a mim da beleza da 

lua cheia e eu replicava que 
as estrelas, mais do que a lua, 
me fascinavam pelo seu bri-
lho sedutor, chamando-me ao 
desconhecido, à descoberta 
de outros mundos possíveis 
neste universo ou multiver-
sos criados por Deus. 

Na verdade, a lua e as es-
trelas são corpos celestes re-
fletores de uma luz cuja fonte 
está além do sol, afinal, a ve-
lha pergunta pelas origens se 
renova a cada manhã. Desta 
maneira, se a crença cristã de 
que nascemos no amanhecer 

O BRILHO 
DA LUA E O 

BRILHO DAS 
ESTRELAS 
NASCE NA 

FONTE 
DE TODA 
LUZ QUE 

ILUMINA A 
VIDA.
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“Toda a boa dádiva e todo o dom 
perfeito vem do alto, descendo do Pai 
das luzes, em quem não há mudança 

nem sombra de variação.”

TIAGO 1:17

do Jardim do Éden está correta ou se estão certas as gran-
des mentes científicas, que nos consideram resultados das 
ondas luminosas do big bang, talvez não sejam o mais im-
portante. Para mim a mais significativa das descobertas é 
saber que o brilho da lua e o brilho das estrelas nasce na 
Fonte de toda luz que ilumina a vida.

Aquele que disse Eu sou a luz do mundo é o mesmo que 
deseja refletir a sua luz na minha vida, assim como o faz, 
através dos astros nos céus.
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Olhe para a  
proa do barco

O barco seguia tran-
quilo na travessia do 
lago. Pedro, na popa, 

cuidava do leme. Parecia que 
tinha o controle da embarca-
ção. Enquanto isso, os discí-
pulos cantarolavam velhas 
canções israelitas, saudando 
a brisa que soprava em seus 
rostos.

Em um minuto tudo mu-
dou! A brisa virou um ciclone 
terrível e o lago um mar revol-
to, que transformava marolas 
em ondas gigantes e que ba-
tia, sem piedade, no casco da 
pequena embarcação.

O nível de tensão daque-
le terrível momento levou os 

EM UM 
MINUTO 

TUDO 
MUDOU! A 

BRISA VIROU 
UM CICLONE 

TERRÍVEL 
E O LAGO 
UM MAR 

REVOLTO.
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discípulos ao desespero. Na mente deles tudo estava perdi-
do. A morte era certa.

Enquanto o mundo dos discípulos desmoronava, Jesus 
dormia um sono tranquilo na proa do barco. Acordado pe-
los desesperados discípulos, Ele levantou-se e ordenou que 
o vento e a tempestade se acalmassem... O Salvador estava 
no barco. Nada estava perdido.

Nós somos o barco. Quando tudo sair do controle, quan-
do nosso mundo parecer desmoronar e o medo da morte 
nos tomar de assalto, olhemos para a proa do barco. Lá o 
Senhor estará, dentro do coração de cada um de nós, pron-
to para acalmar a nossa alma.

Se tivermos paz interior, o mundo poderá até desmoro-
nar por fora, mas, por dentro, tudo estará sereno. Medite-
mos juntos na promessa do mestre da Galileia:

“E a paz de Deus, que ninguém 
consegue entender, guardará o 

coração e a mente de vocês, pois 
vocês estão unidos com Cristo Jesus.”

FELIPENSES 4:7
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A força de uma 
oração sincera

- Jesus, sou eu, João. 
Dizia o homem simples, ajoelhado diante do altar. Era a 

única prece que João sabia fazer. Depois da oração, levan-
tava a cabeça e olhava profundamente para o Santíssimo 
como quem quisesse enxergar ali o rosto de Deus. Após o 
momento solene, levantava-se e ia tentar ganhar o seu dia 
pelas ruas da cidade.

João era um andarilho, sem família ou amigos. Aliás, ele 
tinha no padre da igreja a única pessoa que se importava 
consigo. Na Igreja, havia sempre algo para comer e um ba-
nho para fazer a higiene do dia. O desejo ardente no cora-
ção daquela criatura era estar diante do altar e dizer a sua 
prece, todos os dias:

- Jesus, sou eu, João... 
Não sabia dizer mais nada. Apenas queria ficar ali, onde 

a sua alma encontrava a mais absoluta paz e o sentido para 
viver.

Passado alguns anos, João adoeceu e foi levado ao hos-
pital pelo único amigo que possuía: o padre da Igreja. A do-
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ença era terminal. A páscoa era certa! João sentia saudade 
do lugar onde tantas vezes derramara o seu coração, ainda 
que não soubesse rezar ou dizer uma oração com palavras 
bonitas e bem articuladas. Assim, em seu último gesto, le-
vantou a mão e disse:

- Jesus, sou eu, João...
Naquele instante a luz de Deus iluminou o quarto do 

hospital e o Filho de Deus entrou, tocou a mão de João e, 
com um sorriso no rosto, disse:

- João, meu amigo e filho querido, sou eu Jesus. Senti 
falta das nossas conversas e vim convidá-lo para continuar-
mos nosso diálogo na minha casa, na eternidade.

Preste atenção, por favor: não é a oração bonita ou a 
longa reza que move o coração do Eterno. O que importa 
mesmo é o desejo honesto, de buscá-lo com humildade. O 
que de fato faz a diferença é a abertura necessária para que 
Ele estabeleça, na nossa vida, a sua morada. Vejamos o que 
diz o profeta para aqueles que desejam conversar com Deus 
e desejam fazê-lo da maneira correta:

“Vocês me procurarão e me acharão quando 
me procurarem de todo o coração.”

JEREMIAS 29:13
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A lição de vida  
de Ique Carvalho

Assisti ao filme lindo, no canal TEDx, do filho que 
viveu toda a plenitude da ternura e do cuidado para 
com o pai doente. Fez da dedicação ao pai um terre-

no fértil para frutificação de uma ternura que deu sentido à 
sua vida. Mensagem poderosa é a do mineiro Ique Carvalho. 
Tocante! É daquelas que faz chorar. Por isso, hoje quero re-
fletir sobre o amor, porém, olhando através de um espelho 
invertido, analisando a partir do seu antônimo, aquele que 
rouba a paz e destrói a humanidade: o ódio.

Infelizmente, ódio é o que se vê, todos os dias, nas redes 
sociais, na convivência familiar e nas relações de trabalho, 
por exemplo. Ao contrário de quem ama e cuida, quem 
odeia exercita o desprezo, o distanciamento e o escracho. 
Não podemos generalizar, mas, também, não podemos 
ficar apáticos ao crescimento frenético dos egos inflados 
pelo desejo de ridicularizar o outro em razão das diferenças 
no modo de pensar ou de agir. Isso virou rotina nas redes 
sociais, que influenciam a vida de milhares de pessoas no 
mundo inteiro. É um cenário de irracionalidade doentia.
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O ódio por vezes se disfarça de bem querer, desde que 
seja um “bem” que faça o egocêntrico “feliz”, mesmo que 
isso signifique a destruição do outro. Nesse contexto de 
caos, a boa notícia é que ainda há tempo para mudar! 

Hoje podemos repensar a nós mesmos e escolher um 
caminho melhor para viver. Escolhamos, pois, seguir o 
exemplo de Ique Carvalho, de afeto pelos nossos semelhan-
tes. Esse é o modelo que o Deus da vida deseja para as nos-
sas relações. Ele mesmo deu o exemplo! Veja:

“Porque Deus amou o mundo tanto que deu o 
seu único Filho, para que todo aquele que nele 

crer não morra, mas, tenha a vida eterna.”

JOÃO 3:16

O amor de Deus por nós é infinito e incondicional! Ago-
ra, me responda: qual o tamanho do seu amor pelos seus 
semelhantes? E pelo mundo que Deus deu a você, para nele  
viver e ser feliz? Pense nisso! 
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A magia do café

Ontem convidei meus 
amigos para um café. 
Poderia ser chá ou um 

bom vinho ou qualquer outro 
motivo que me oportunizasse 
a companhia de pessoas que-
ridas, reunidas numa boa roda 
de conversa entre amigos. O 
café, entretanto, tem a magia 
de convidar-nos a começar o 
dia sentindo o aroma da vida. 

Nesse diapasão, na compa-
nhia dos amigos ou na intimi-
dade da família, convido você 
a abrir o seu coração e perce-
ber as expressões de alegria 
dos que se reúnem ao redor da 
mesa. Que compartilham, no 
alvorecer ou um pouco mais 
tarde, a experiência sagrada 
de começar o dia ao redor da 

O CAFÉ, 
ENTRETANTO, 
TEM A MAGIA 
DE CONVIDAR-

NOS A 
COMEÇAR O 

DIA SENTINDO 
O AROMA DA 

VIDA
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“Eu não chamo mais vocês de empregados, 
pois o empregado não sabe o que o seu patrão 
faz; mas chamo vocês de amigos, pois tenho 

dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai.”

JOÃO 15:15

mesa, celebrando a vida, sob o encantamento daquele líqui-
do mágico, marrom-escuro, que há tantos séculos desperta 
a nossa brasilidade.

Quando convidarem você para tomar um café, pense 
no sabor da boa conversa e da companhia agradável que  
suavizam a dureza do dia e, ao mesmo tempo, despertam a 
certeza de que não estamos sozinhos. 

Enquanto escrevo sentado à mesa, aqui na cantina da 
Universidade Estadual, cheirando o aroma suave do café 
que saboreio, me ocorreu uma ousadia: que tal convidar-
mos Deus para tomar um café? Façamos o convite, quem 
sabe Ele aceita! Afinal, café a gente toma com amigos ou 
com pessoas que desejamos ter perto de nós. 

Deus está te convidando para tomar café, veja: 





45

Wilkens Lenon Silva de Andrade

Jesus disfarçado  
de uma idosa

Ontem pela manhã fui testemunha de uma 
cena que comoveu o meu coração. Vi ao 
longe uma senhora tro-

peçar e cair. O corpo idoso bateu 
pesado no chão. A sacola abriu-
-se e esparramou as compras 
pela calçada, enquanto a mulher, 
atordoada, tentava entender o 
que havia acontecido. Próximo 
a ela, um estudante observava 
a cena sem nenhuma comoção 
enquanto carros passavam en-
louquecidos levando seus con-
dutores alheios ao sofrimento 
daquele corpo fragilizado pelo 
tempo. O mesmo acontecia com 
outros transeuntes, entorpecidos pelas preocupa-
ções que consomem a mente humana no mundo 
agitado em que vivemos.

PRÓXIMO 
A ELA, UM 

ESTUDANTE 
OBSERVAVA 
A CENA SEM 

NENHUMA 
COMOÇÃO.

“

”
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Em segundos via-me segurando as mãos daquela mulher, 
enquanto olhava nos seus olhos tentando trazê-la de volta à rea-
lidade. A situação era constrangedora. Não deixei que se sentisse 
abandonada. Consegui aliviar sua tensão. Saiu do choque. Per-
cebeu que não estava só. Apesar do ferimento na perna, machu-
cada na queda, ela estava bem. Certificando-me de que podia 
caminhar sozinha, despedi-me com a certeza de que chegaria a 
sua casa sem os sentimentos de abandono e do sentimento de 
impotência, gerados nessas situações tão constrangedoras.

Voltei para o carro e segui o meu caminho. Enquanto 
dirigia, pensava nas palavras do mestre da Galileia, ditas 
àqueles que abriram o coração em auxílio a seus semelhan-
tes na hora da necessidade:

“– Aí o Rei responderá: “Eu afirmo a vocês 
que isto é verdade: quando vocês fizeram 
isso ao mais humilde dos meus irmãos  

[e irmãs], foi a mim que fizeram.”

MATEUS 25:40

Percebo agora que aqueles olhos que vi ontem, eram os 
olhos de Jesus no rosto daquela idosa.
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Feitos de terrenidade  
e de eternidade

Ontem a noite meu sono foi agitado. 
A impressão que tive ao levantar-me 
é que dormi acordado. Meu corpo de 

fato dormiu. Minha men-
te permaneceu vigilan-
te, tentando entender o 
sentido da vida, limitada 
na experiência da morte. 
Meu Deus! É pouca mente 
pra muito mistério! Como 
explicar vida e morte em 
cinco parágrafos? Impos-
sível sem a incrível capaci-
dade da imaginação. Deus 
nos deu esse dom, de sonhar com a eternidade 
sem a necessidade de descrevê-la. Posso voar 
nas asas do pensamento...

Nossas almas tem saudades de um tempo e 
de um espaço que não conheceram. Tem fome 

COMO 
EXPLICAR 

VIDA E MORTE 
EM CINCO 

PARÁGRAFOS?

“
”
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de eternidade. Na direção oposta, nossos corpos tem fome 
de terrenidade. É justo, posto que é feito da terra. Mas, como 
conciliar vida e morte?

Novamente a angústia se avizinhou da minha mente. 
Olhei para Jesus, o Príncipe da paz. Lembrei-me das suas 
parábolas e me tranquilizei. A sua pedagogia orientou as mi-
nhas ideias. Assim, para refletirmos sobre a relação profun-
da existente entre a vida e a morte, proponho uma parábola:

Na morte, o humano é como uma semente em que o cor-
po é plantado no útero da terra; para, em seguida, germinar, 
na metamorfose da ressurreição, brotar pleno de vida na pre-
sença de Deus. Jesus falou disso de maneira clara e cristalina,

“Então Jesus afirmou: – Eu sou a 
ressurreição e a vida. Quem crê em 

mim, ainda que morra, viverá. E quem 
vive e crê em mim nunca morrerá.”

JOÃO: 25-26

Nas palavras do mestre da vida minha alma descansa e 
o meu corpo encontra repouso. Descanse você também e 
siga em paz.
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Carnaval ou retiro? 
Festa ou isolamento?

Em pleno carnaval cá estou pensando nos extremos 
de um tempo que todos deveríamos aproveitar para 
relaxar, sem o peso das situações geradoras de estres-

se. Por isso, pergunto qual é a melhor escolha: entregar-se 
aos bacanais e às bebedeiras sem limites ou isolar-se com-
plemente do convívio social, em retiros religiosos, como 
se o mundo inexistisse? Penso que ambas as escolhas são 
extremas. Não faço juízo de valor, faço apenas a constatação 
de que os extremos nunca são escolhas saudáveis. Sempre 
há prejuízos pra si ou para o conjunto da sociedade em que 
se vive. Será que não existe um caminho alternativo, com 
espaço para todas as dimensões da vida?

Estou ciente de que falar em reconciliação de uma festa 
tão popular, como o carnaval, e as religiosidades, sobretudo 
as de matrizes cristãs, é polêmica certa! Possivelmente serei 
criticado por todos os lados afetados. Não tem problema. A 
crítica, se vier, me fará feliz por tê-la despertado. Mas, antes, 
é preciso dizer que espiritualidade é algo que envolve toda 
a dimensão da vida humana, não apenas a vida religiosa; 
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envolve também a vida mundana. Afinal, espiritual é todo o 
ser, inclusive o corpo, visto pelo apóstolo Paulo como tem-
plo do Espírito e isso não anula a dimensão do prazer como 
tempero da vida.

Não apresentarei fórmulas moralistas para resolver 
conflitos mundanos ou religiosos. Prefiro olhar para Jesus 
e perceber que a sua vida social tinha amizades, alegria e 
festa, bem como retiro, oração e silêncio com Deus Pai. As 
boas escolhas que fazemos em qualquer época do ano nun-
ca fazem mal as outras pessoas e nem a nós mesmos. Pro-
ponho refletirmos no texto sagrado, para a orientação das 
nossas atitudes e dos nossos comportamentos: 

“Mas guarde entre você mesmo e Deus o que 
você crê a respeito desse assunto. Feliz a 

pessoa que não é condenada pela consciência 
quando faz o que acha que deve fazer!”

ROMANOS 14:22
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Redescobrindo  
a quaresma

Hoje se inicia um tempo novo, um pe-
ríodo que as Igrejas Cristãs chamam 
de Quaresma. Eu 

imaginava ser essa uma 
tradição católica romana 
apenas. Mas, descobri que 
as igrejas metodistas, lu-
teranas, anglicanas e as 
ortodoxas também ele-
geram esse tempo para a 
reflexão do sentido pro-
fundo da vida. Um senti-
do que se estabelece como 
possibilidade de religação 
com o Espírito imanente 
na criação. Mas, Quaresma 
não é um tempo de se fa-
zer penitência, jejuns e orações?

Sim, é verdade que o ritualismo religioso ten-
de a reduzir o período quaresmal a um conjunto 

QUARESMA 
É UM TEMPO 

PARA SE 
REPENSAR 
A VIDA NA 

PERSPECTIVA 
DO FILHO DE 

DEUS.

“
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“Tenham entre vocês o mesmo modo  
de pensar que Cristo Jesus tinha [...]” 

FELIPENSES 2:5

Temos a mente de Cristo? Quero esse dom na minha 
vida. Hoje reinicio a minha busca. Venha comigo!

de práticas austeras, comportamentos disciplinados e evita-
ções morais prescritos aos fiéis na tentativa de se obter os 
favores de Deus. Gosto de pensar, porém, que a Quaresma é 
um tempo para se repensar a vida na perspectiva do Filho 
de Deus.

Assim como Jesus buscou, no deserto, durante quarenta 
dias e quarenta noites, o sentido profundo da sua missão e 
a conexão plena do seu projeto com a existência, proponho 
que vivamos o tempo quaresmal, que antecede à Páscoa 
cristã, movidos pela experiência da Metanoia, mudança da 
mente, sinônimo de arrependimento, que resulta na mu-
dança da vida, em conexão com a bondade de Deus, espa-
lhada nas coisas vivas, dádivas do seu amor por nós. 

Quaresma é um tempo precioso, dado por Deus, para 
nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo a fim de 
encarnarmos, na história, o seu projeto de reino dos céus.



53

Wilkens Lenon Silva de Andrade

Renúncia e resignação

Estamos na Quaresma. Busco na riqueza das palavras 
uma síntese para compreender este período. É um 
tempo rico de sentido. Encontro na renúncia e na re-

signação um caminho significativo para experienciar este 
tempo de repensar a vida.

Renúncia é jejum. Não da comida, que sacia a fome do 
corpo, mas jejum do ser egoísta alojado no coração de onde 
a solidariedade foi despejada. Jejuar de si é furar a bolha 
do ego, inflado pelo individualismo doentio que faz do eu 
ostentação o centro do universo. Pobre alma! Cega. Vazia. 
Nua. O jejum de si abre espaço para que o Espírito de Deus 
faça do coração um recinto de justiça e de paz, ainda que o 
mundo de fora seja injusto e hostil. 

A reflexão sobre o jejum de si me faz pensar na dificul-
dade da caminhada, nas utopias inalcançáveis e nos sonhos 
impossíveis. Não dá pra fugir da realidade. É preciso viver, 
experimentar o cotidiano, resignar-se diante da inescapável 
existência. Nessa trilha, nem todos os sonhos serão reali-
zados. Frustrações virão. Aprender a lidar com isso é um 
jejum de si que ajuda a crescer. Penso, porém, que resigna-
ção não é a simples aceitação do que está posto; por isso 
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ouso reinterpretá-la: resignação é a aceitação ativa, altiva 
e afetiva da condição humana. Acredito assim porque te-
nho um modelo! Meu paradigma é Cristo. Nele, o humano 
experimenta a plenitude que nem mesmo a morte poderá 
frustrar. Enquanto caminho, oferto a Ele os meus sonhos, 
conjugo o verbo esperançar e sigo em frente. Como já dizia 
o incansável profeta Habacuque: 

“Ainda que as figueiras não produzam frutas, 
e as parreiras não deem uvas; ainda que 
não haja azeitonas para apanharem, nem 
trigo para colher; ainda que não haja mais 
ovelhas nos campos nem gado nos currais, 
mesmo assim eu darei graças ao Senhor e 
louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor 

Deus é a minha força. Ele torna o meu andar 
firme como o de uma corça e me leva para as 

montanhas, onde estarei seguro.” 

HABACUQUE 3:17-19 
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Religião a gente vive!

Quero iniciar esta reflexão pensando nas duas dimen-
sões da fé, vivenciadas por Jesus de Nazaré, quando 
caminhava entre os humanos. A primeira é a verti-

cal - vida com Deus. A segunda é a horizontal - vida com as 
pessoas. É impossível viver a fé, na perspectiva do Nazare-
no, sem a conexão plena entre essas duas dimensões.

Resumir a vida às práticas ritualísticas da religião não 
encontra eco na espiritualidade de Jesus. Da mesma forma 
que, esvaziar a mística e a liturgia do nosso cotidiano é 
o outro extremo que esvazia a vida de sentido. A religião 
precisa articular-se com a vida para que seja libertadora. 
Assim, a oração, a prece, a reza, a oferta e todas as outras 
expressões da fé depositadas nos altares sagrados só nos li-
gam de fato à Deus quando vivenciadas na comunhão com 
as outras pessoas, sobretudo aquelas que precisam de nós. 
Sem vincular religião e vida tudo vira encenação litúrgica 
ou, no outro extremo, teatro existencial.

A espiritualidade de Jesus se manifesta lindamente na res-
posta que Ele dá à pergunta sobre o valor dos mandamentos:

– Mestre, qual é o mais importante de todos os manda-
mentos da Lei?
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Jesus respondeu: – “Ame o Senhor, seu Deus, 
com todo o coração, com toda a alma e com 
toda a mente.” Este é o maior mandamento e 

o mais importante.
E o segundo mais importante é parecido com 
o primeiro: “Ame os outros como você ama a 

você mesmo.”

MATEUS 22:36-39

Desafio você a fazer das suas práticas cotidianas expres-
sões concretas da sua fé no Filho de Deus.
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Morangos oferecidos 
no precipício

Rubem Alves é daqueles autores cuja lei-
tura pode ser comparada a degustação 
do prato mais saboroso da vida. Há al-

guns anos, eu o ouvi con-
tar sobre um homem que 
corria desesperado, perse-
guido por um leão famin-
to. O desespero não lhe 
permitiu ver o penhasco à 
frente. Caiu no precipício. 
Ficou pendurado numa 
raiz que saía do paredão 
elevado. De repente per-
cebeu um morangueiro 
ao alcance das mãos. Na pequena árvore havia 
um morango suculento aos olhos. Não resistiu, 
apanhou-o e saboreou cada pedaço do delicio-
so fruto. Finalmente, depois daquele instante 

O DESESPERO 
NÃO LHE 

PERMITIU VER 
O PENHASCO À 

FRENTE.

“
”
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de poesia em forma de sabor, sorriu por saber que no preci-
pício havia morango para comer...

Na vida é assim, não dá pra evitar os leões famintos. 
Também não dá pra evitar os precipícios, sinônimos das 
tristezas que agridem a alma. Alguns chegam mesmo ao 
fundo poço. A boa notícia é que, nessa trilha, a esperança se 
alimenta dos “morangos” oferecidos na caminhada. São pe-
quenos gestos de amizade, manifestações despretensiosas 
de carinho e de atenção que sustentam a esperança dos que 
se encontram no precipício. Esses frutos da sensibilidade 
estimulam o sorriso, pelo sabor do afeto compartilhado. 

Ao pensar nos sabores que alimentam a esperança lem-
brei-me do galileu. Provei o sabor do que Ele disse. Minha 
alma sorriu! E agora, compartilho com você do “morango” 
que saciou a minha fome de esperança:

Essa árvore oferece todos os sabores de que a vida preci-
sa para manter-se saudável. Deguste! Aproveite para sorrir. 
Alimente-se de esperança e continue a sua caminhada!

“E lembrem-se disto: eu estou com vocês 
todos os dias, até o fim dos tempos.” 

MATEUS 28:20B
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Serenidade

Inicio hoje com a oração 
de Reinhold Niebuhr: 
“Concedei-me, Senhor, a 

serenidade necessária para 
aceitar as coisas que não pos-
so modificar. Coragem para 
modificar aquelas que posso, 
e sabedoria para conhecer a 
diferença entre elas.”

Todos nós sabemos que 
viver não é fácil. O mundo 
nem sempre é um jardim. Às 
vezes é inóspito e até mesmo 
perigoso para se habitar. 

Mas, a esperança é como 
uma alavanca que move a 
gente. Ainda que a realidade 
seja dura e a morte certa, a 
serenidade é como uma pal-
milha que suaviza os passos 
pelo caminho. 

TODOS NÓS 
SABEMOS 

QUE VIVER 
NÃO É FÁCIL. 

O MUNDO 
NEM SEMPRE 
É UM JARDIM.

“

”



60

CAFÉ COM ESPERANÇA

“Felizes são aqueles que de ti recebem 
forças e que desejam andar pelas estradas 

que levam ao monte Sião! Quando eles 
passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica 
cheio de fontes de água, e as primeiras 

chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão 
indo, a força deles vai aumentando; eles 

verão o Deus dos deuses em Sião.” 

SALMO 84:5-7

Por isso, enquanto prossigo na caminhada, sigo aquele 
que disse “Eu sou o Caminho”. Nesse paradigma encontro 
a pedagogia que me ensina a usar o medo para exercitar 
a coragem. Nesse diapasão encontro forças para continuar, 
sem que meus pés vacilem! Como escreveu o salmista:
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O sinal que  
vem de Suzano

Naquele dia, silenciei ante o barulho da mídia. Queria 
pensar sobre Suzano. Recusei-me à escrita de mais 
uma opinião ante às centenas de textos e vídeos 

que inundaram os noticiários e as redes sociais como go-
tas de sangue de uma ferida aberta. Essa tragédia abalou a 
nação. Naquele dia, a brutalidade venceu a candura. A espe-
rança, porém, não desiste. 

O coração do justo sangra, quando inocentes são abati-
dos feito animais no matadouro. Em plena quaresma sou 
desafiado a pensar no valor da vida num cenário de cultura 
da morte. A Palavra do Eterno soa forte na minha men-
te: “Não matarás!” É o mandamento daquele que venceu a 
morte. Portanto, não podemos vacilar, é preciso defender a 
vida e o direito de viver!

O sinal que vem de Suzano é claro e forte! Nossa socie-
dade está doente. O culto à violência só nos deixará ainda 
mais agonizantes. O sinal amarelo acendeu pra nós. O man-
damento é claro como a luz do dia. Se não obedecermos, 
tudo estará perdido.
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O autor da vida nos convoca à defesa da sua dádiva mais 
preciosa. Chama-nos para um levante firme, sem trégua, 
contra todas as formas de intolerância, contra os precon-
ceitos e em repúdio ao ódio pelos diferentes. É preciso dar 
uma chance à imagem de Deus que existe no interior do ser. 
É urgente começarmos, agora, o cultivo da cultura da paz, 
sem a qual nossa civilização corre o risco de desaparecer. É 
hora de compreendermos a sacralidade da vida que um dia 
foi criada como fruto de um amor eterno, incondicional. A 
vida carrega em si o fôlego da divindade. Veja:

“Então o Senhor Deus formou o homem do pó 
da terra e soprou em suas narinas o fôlego de 
vida, e o homem se tornou um ser vivente.” 

GÊNESIS 2:7

A violência e o arbítrio destruíram os marcos da civi-
lidade. A criação inteira corre perigo. A vida pede socorro! 
Quem irá defendê-la? 
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O sonho de Martin 
Luther King

Após tomar um bom café, sentei-me no sofá para ler 
o discurso histórico de Martin Luther King Jr., pas-
tor batista e líder pacifista negro, durante a marcha 

pelos direitos civis e contra a segregação racial, em Wa-
shington, naquele inesquecível agosto de 1963.

“Eu tenho um sonho”, bradava o pastor King nos de-
graus do Lincoln Memorial, diante de 250 mil pessoas, “que 
um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos 
descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de 
donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fra-
ternidade.”

Lutar pela liberdade é direito inalienável de todo ser hu-
mano. O sonho daquele líder negro ainda não se realizou, 
está em construção. A luta pelo direito à dignidade humana 
é de todos e de todas os que amam a justiça e a vida! Martin 
Luther King escolheu a não-violência para contrapor-se a 
cultura da exclusão que reduzia os negros estadunidenses a 
condições sub-humanas, privados de dignidade social. Em 
pleno século XXI a história se repete, não é muito diferente 
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de ontem. Não dá pra ficar assistindo, no conforto da poltro-
na da sala de estar, a história acontecer. A responsabilidade 
também é nossa. Hoje nós também teremos que escolher. A 
juventude negra e brancos pobres das periferias são exter-
minados e Marielles são assassinadas! Como o pastor King, 
também faço a minha escolha. Recuso-me a responder com 
a violência dos assassinos. Mas, não serei expectador passi-
vo das culturas que oprimem a vida. Minha mente uma vez 
mais é despertada pela força do Evangelho:

“Bem aventurados os que têm fome e  
sede de justiça, porque serão saciados.” 

MATEUS 5:6

Você tem sede de que? Saiba que, mesmo não escolhen-
do, você terá escolhido! A fonte que sacia a sede humana 
está dentro de você.
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O significado  
da misericórdia

Já disse antes e repito agora para que não 
esqueçamos: a quaresma é um tempo 
para se repensar a vida e o seu sentido 

profundo. Repensar 
a forma como cami-
nhamos nesse mundo. 
Repensar, sobretudo, 
como nossos pensa-
mentos, sentimentos 
e atitudes se articulam 
nas relações que culti-
vamos com os outros 
seres criados por Deus. 
Nessa nuvem de rela-
ções, além das pessoas próximas de nós, como 
parentes e amigos queridos, existem aquelas 
jogadas à margem do caminho, de quem nos 
distanciamos sempre. Para esses marginali-
zados, o Evangelho da vida nos oportuniza o 
exercício da misericórdia.

INCONFORMADO 
COM O TRIVIAL, 

BUSQUEI PELO 
SIGNIFICADO DA 

PALAVRA.

“
”
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Estive pensando nessa palavra, tão repetida nos ensinos 
e nas teologias do mundo religioso. Assim, inconformado 
com o trivial busquei pelo significado da palavra como 
quem procura um tesouro escondido. Surpreendi-me com 
a riqueza humano/divina que o termo encerra. Misericórdia 
é a junção de duas palavras latinas: miseratio (compaixão) 
+ cordis (coração). Portanto, não se trata de um sentimen-
to simplório de sentir pena ou dó, mas de um verdadeiro 
movimento espiritual que se origina nas entranhas do ser, 
que toma por completo, que inquieta a alma e arrebata o 
humano misericordioso na direção dos que precisam dos 
cuidados do Amor (Deus é Amor). 

Lembrei-me da extraordinária pedagogia do mestre da 
Galileia. Nela, a misericórdia é a fonte amorosa das ações 
do bom samaritano. Na misericórdia, aquele homem de Sa-
maria ancorou a lógica das suas ações. Nela, ele nutriu seus 
sentimentos e deu vida às suas práticas. Agora entendo 
o porquê daquela parábola! Agora compreendo, de forma 
cristalina, as palavras de Jesus quando nos ensinou:

“Bem-aventurados os misericordiosos,  
porque alcançarão misericórdia.”

MATEUS 5:7
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No seu corpo  
humano o divino  
se tornou palpável

Ultimamente tenho me dedicado às leituras das 
bem-aventuranças na tentativa de compreender a 
vida e o ensino de Jesus de Nazaré. Na Bíblia, nada 

é trivial. Entretanto, a tarefa fica menos complicada quando 
penso na figura humana do filho de Deus. Ele é de Nazaré. 
Pisa o chão da vida, vive em nosso tempo e tem um corpo 
igual ao nosso.

É no corpo que o nazareno nos revela a natureza do Pai 
que o enviou. Nele, o Divino se torna palpável, relacional, 
dotado de sentidos e reflexos humanos. Corpo que trans-
cende a arquitetura biológica de que somos feitos. Corpo 
como totalidade da vida que se manifesta no galileu. É alma 
que se funde na carne. É espírito que mentaliza a vida e 
nela encontra significado e razões para existir.

Esse corpo tem fome e sede de justiça porque sabe que 
é na carne que os injustiçados padecem. Tem cuidado com 
os pobres porque sofre com eles a vulnerabilidade e o aban-
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dono social. Corpo que chora porque sabe que as lágrimas, 
colhidas por Deus, que também é Pai e Mãe, são bálsamos 
para as feridas da alma. Corpo pelo qual a misericórdia 
toma a forma do afetuoso acolhimento dos que Nele se re-
conhecem e para Ele se achegam movidos pela certeza do 
perdão e da paz. 

No corpo de Jesus, a morte deu lugar à vida e a ressurrei-
ção se fez o fundamento da fé de todos aqueles que fazem 
dos seus corpos a morada do seu Espírito. Quando entrou 
no mundo e habitou entre nós, Jesus de Nazaré nos salvou 
de todas as formas de morte. Veja:

“O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me 
escolheu para levar boas notícias aos pobres 
e me enviou para anunciar a liberdade aos 
presos, dar vista aos cegos, libertar os que 

estão sendo oprimidos e anunciar que chegou 
o tempo em que o Senhor salvará o seu povo.”

LUCAS 4:18-19
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Ele se identificou  
com os pobres

Continuo refletindo nas bem-aventuranças pronun-
ciadas no sermão do monte. Fico atento à maneira 
como o salvador valoriza o pobre na mensagem do 

evangelho. Conheço muita gente entendida de Bíblia que 
diz que, nas bem-aventuranças, o nazareno não está fa-
lando de pobreza material, mas da virtude da humildade. 
Todavia, a vida e as escolhas do galileu apontam noutra 
direção.

Jesus nasceu num pequeno vilarejo da Palestina, sem 
hospital, sem maternidade, sem casa para lhe receber. Seu 
berço foi um cocho onde se colocava comida para os ani-
mais. Morou e cresceu na favela de Nazaré. Viveu a sua vida 
toda na simplicidade da pobreza, por isso, seu lugar de 
fala privilegiada sempre foi entre os pobres da terra. Ele 
se identificou com os esfarrapados do mundo e entre eles 
construiu seu ministério de amor. O evangelho pregado por 
Jesus era sua própria vida! Nas bem-aventuranças, ele mi-
nistrava a profecia da esperança na vida dos que são desti-
tuídos de tudo, inclusive de dignidade humana. 
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É verdade que também podemos perceber, naquele ser-
mão do monte, Jesus falando aos corações sensíveis e hu-
mildes de espírito. Esses sempre se colocam na condição de 
indigentes na presença do Eterno. Percebem que, por mais 
que tenham tudo, sem Deus são absolutamente miseráveis. 
Esses conseguem se reconhecer nos esfarrapados do mun-
do porque sabem que é neles que o mestre de Nazaré se 
manifesta no cotidiano da vida: 

“Pois eu estava com fome, e vocês me deram 
comida; estava com sede, e me deram 

água. Era estrangeiro, e me receberam na 
sua casa. Estava sem roupa, e me vestiram; 
estava doente, e cuidaram de mim. Estava 
na cadeia, e foram me visitar... Eu afirmo 
a vocês que isto é verdade: quando vocês 
fizeram isso ao mais humilde dos meus 

irmãos, foi a mim que fizeram.” 

MATEUS 25:35-36;40



71

Wilkens Lenon Silva de Andrade

Solitários com  
Deus, solidários  
com o próximo

Iniciei o dia cheio de esperança, sem medo de ser feliz! 
Aliás, desejo que a busca pela felicidade seja o lema que 
motive você neste dia que Deus permitiu você acordar 

e respirar o ar que mantém a vida pulsando. Lembre-se, 
entretanto, que a felicidade é fruto do compartilhamento 
da vida com os outros, nunca será o resultado da solidão. O 
isolamento empobrece a alma justamente porque despreza 
a riqueza das relações construídas no cotidiano. Se é ver-
dade que o isolamento nos empobrece, também é verdade 
que precisamos de paradas estratégicas durante o dia para 
refletirmos sobre o que de fato importa. O Evangelho apon-
ta nessa direção.

Quando leio a biografia de Jesus Cristo minha mente 
vibra tocada pelo fluxo de aprendizagem que surge da fonte 
de sabedoria configurada no mestre de Nazaré. Ele me en-
sina o caminho da espiritualidade plena: ser unicamente de 
Deus por dentro e eticamente de todas as criaturas por fora. 
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“Ninguém pode ser firme e fecundamente solidário com 
os homens senão for sólida e profundamente solitário em 
Deus”, afirmava Huberto Rohden, místico do nosso tempo. 
Portanto, com as outras pessoas converse, ria, conte piada, 
brinque, promova encontro com os amigos, troque genti-
lezas, compartilhe de si mesmo. Mas, antes, vai lá no teu 
quarto, ou em algum lugar tranquilo e dê um mergulho pra 
dentro de si. Faça silêncio, escute Deus, Ele está lá! Aproveite 
cada segundo desse momento. Viva a solidão da oração e 
experimente a renovação da sua mente e da sua existência. 
Era assim que o mestre da vida fazia, veja:

“Naquela ocasião Jesus subiu um monte 
para orar e passou a noite orando a Deus […] 
Jesus desceu do monte com eles e parou com 
muitos dos seus seguidores num lugar plano. 
Uma grande multidão estava ali […] Todos 

queriam tocar em Jesus porque dele saía um 
poder que curava todas as pessoas.” 

LUCAS: 6:12;17;19
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Canta uma  
canção bonita!

Outro dia eu falava da felicidade que nasce 
do encontro solitário com Deus e se ex-
pressa, em plenitude, 

na partilha de si mesmo com 
as outras pessoas. Quem vive 
assim aprendeu a fazer da sua 
rotina a celebração da alegria. 
Embora as tribulações e as tris-
tezas insistam em disseminar 
o caos exterior, o diapasão de 
Deus continua afinando as no-
tas da alma. Quando penso nes-
se estilo de vida, imediatamen-
te meu coração invoca o poeta:

“Canta uma canção bonita,
Falando da vida, em ré maior
Canta uma canção daquela
de filosofia
Do mundo bem melhor”

O DIAPASÃO 
DE DEUS 

CONTINUA 
AFINANDO 

AS NOTAS DA 
ALMA.

“

”
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A vida é poesia de Deus pra nós! Sejamos poesia de Deus 
para a vida! Portanto, que o mundo escute a nossa canção 
enquanto continuamos a nossa caminhada.

“Os céus proclamam a glória de Deus, e o 
firmamento anuncia as obras das suas mãos. 

Um dia discursa a outro dia, e uma noite 
revela conhecimento a outra noite. 

Não há linguagem, nem há palavras, e deles 
não se ouve nenhum som; no entanto, por 
toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas 

palavras, até aos confins do mundo.” 

SALMO 19: 1-2

O Osvaldo tá certo! Essa é a ideia! Caminhar e encontrar 
razões para cantar enquanto se caminha. A vida é rica de 
sentido. Você não está só! Por isso se precisar, chore! E, se 
preciso for, chorarei contigo. Mas não deixe de cantar! A 
alma do mundo mostra em todos os seus cantos e recantos 
o caráter Daquele que o desenhou. Veja que bonito:





76

CAFÉ COM ESPERANÇA

Sejamos nós  
o evangelho!

Outro dia eu recebi uma mensagem escrita pelo Pa-
dre Fábio de Melo falando sobre a forma como Jesus 
Cristo olhava as pessoas. O Padre Fábio conseguiu 

sintetizar, numa breve reflexão, a graça com a qual o naza-
reno fazia daquela gente o centro da sua atenção. O sacer-
dote de Formiga enfatizou a amizade devotada pelo carpin-
teiro de Nazaré àqueles que cruzaram o seu caminho. Pego 
carona nessa bela reflexão para ir além e destacar o esforço 
que o galileu fazia para resgatar a dignidade humana na 
vida de todas as pessoas, independente de quem fosse.

Isso me faz pensar que não existe alma sem corpo e 
nem corpo destituído da capacidade de pensar seus sonhos. 
Fomos criados com todas as dimensões que nos possibi-
litam a comunicação tanto com o mundo terreno quanto 
com a eternidade. O elo dessa existência integral é a pre-
sença de Deus em nós. Esse raciocínio expande a minha 
mente para compreender a ideia da Bíblia de que somos 
seres portadores de dignidade infinita. Bingo! Muito mais 
do que o texto ou o pretexto, o Evangelho é a vida de Jesus.
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Não canso de me surpreender com o seu ensino! Sobre-
tudo, quando substituiu o discurso pelo acolhimento. Ele to-
cou nas pessoas e deixou-se ser tocado por elas. Multiplicou 
os pães para saciar-lhes a fome. Curou-as porque sabia que, 
se não o fizesse, morreriam abandonadas pelo Estado. Tratou 
seus traumas mais agudos e lhes devolveu a autoestima. É 
isso! O evangelho é simples! Nós é que complicamos tudo e o 
transformamos em discursos vazios desprovidos da graça de 
Deus, da qual nos julgamos, quase sempre, merecedores. Veja 
como o Evangelho lança luz o que foi dito nas linhas acima:

“Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande 
multidão, teve compaixão deles e curou os 
seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos 

aproximaram-se dele e disseram: 
- Este é um lugar deserto, e já está ficando 
tarde. Manda embora a multidão para que 
possam ir aos povoados comprar comida.  

Mas, Jesus respondeu:
– Eles não precisam ir embora.  

Deem vocês mesmos comida a eles.” 

MATEUS 14:14-16
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A verdadeira religião 
está conectada  
com a vida

Ao ler as mensagens de um grupo de amigos de lon-
ga data me deparei com demonstrações vivas de fé 
e gratidão a Deus pelos cuidados dispensados nas 

tribulações do cotidiano, sobretudo naqueles momentos 
em que nos sentimos mais impotentes. Por exemplo, quan-
do a doença bate a porta. Não resisti. Precisava transformar 
o sentimento que tomou a minha mente numa reflexão que 
alimentasse o espírito dos que, pacientemente, leem estas 
linhas. 

Assim, ao olhar para os afetos que saltavam da tela do 
meu celular, imaginei que ali, e noutros “lugares” igualmen-
te desterritorializados, existem redes de afetividade cuja 
tessitura nasce nos corações que batem no peito de seres de 
carne e osso, que fazem do cuidado com o outro o exercício 
mais terno e lúcido da fé praticada na verdadeira religião, 
independente do rótulo a ela atribuída.

Quando eu escuto ou leio alguém com esse tipo de fé 
dizer: “eu creio!”, isso me remete a uma dimensão da ora-
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“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; 
quem crê em mim, ainda que esteja morto, 

viverá;
E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca 

morrerá...” 

JOÃO 11:25-26

ção, ou da reza (como queiram), que mobiliza certezas que 
nem mesmo a ciência mais avançada é capaz de explicar. A 
crença religiosa, quando conectada com a vida, é capaz de 
mover o mundo. Isso é verdadeiro para aqueles que com-
preendem os milagres do amor!

Essa força que surge até mesmo na vida da mais frágil 
criatura é a mesma que ressuscitou Jesus de Nazaré. É a 
fonte que anima a caminhada, que suaviza os embates coti-
dianos e dá a certeza de que, após o último suspiro, iniciará 
a alvorada, lá onde o sol jamais irá se por. É disso que fala o 
texto que deixo para a sua reflexão:

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê 
em mim, ainda que esteja morto, viverá;
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Hoje eu quero  
um dia leve

Após uma semana de 
trabalho cansativo, 
preocupações neuró-

ticas e horários asfixiantes, 
chego à sexta-feira com von-
tade de vadiar. Calma! Não se 
escandalize ainda, por favor. 
O que costumam chamar de 
happy hour, momento relax, 
eu traduzo como aquela va-
diagem terapêutica, do tipo:

“Passar uma tarde em 
Itapuã
Ao sol que arde em Itapuã
Ouvindo o mar de Itapuã
Falar de amor em 
Itapuã(...)”
Sabe de uma coisa! Estava 

pensando aqui na alegria que 

O QUE 
CHAMAM DE 

HAPPY HOUR, 
“MOMENTO 
RELAX”, EU 

TRADUZO 
COMO 

AQUELA 
VADIAGEM 

TERAPÊUTICA.

“

”
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Portanto, “hoje eu quero um dia leve, de seriedades bre-
ves e bobagens intermináveis.” Tudo isso na companhia 
daqueles que eu chamo de amigos.

“Gostaria de vê-los quando fizer a minha 
viagem para a Espanha. Gostaria também 

que vocês me ajudassem a ir até lá, 
depois de eu ter o prazer de estar com 

vocês por algum tempo.”

ROMANOS: 15:24

o apóstolo Paulo sentiu quando disse aos cristãos da Igreja 
de Roma do prazer que sentiria em estar na companhia de-
les, quando fosse à Espanha. Puxa! Olha que coisa bacana, 
aquele que tinha uma vida marcada pelo trabalho árduo, 
preocupações e atividades evangelísticas intensas, agora 
desejava dispor de um tempo para relaxar e gozar da com-
panhia dos seus amigos. Percebam:
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Ousar sonhar,  
ousar viver!

Chegamos ao vigésimo 
oitavo dia da quares-
ma cristã. Quarenta 

dias de preparo para as co-
memorações da páscoa de 
Jesus. Tenho refletido no 
significado deste número 
na Bíblia e também na vida. 
Percebo que não é a força 
mística da numerologia que 
lhe confere significado, mas 
a oportunidade que a nós é 
dada como um período es-
pecial para repensarmos a 
nós mesmos, repensarmos 
as relações construídas com 
as outras pessoas e também 
pensarmos nas conexões que 
precisamos manter, ou esta-

PERCEBO 
QUE NÃO 

É A FORÇA 
MÍSTICA DA 

NUMEROLOGIA 
QUE LHE 
CONFERE 

SIGNIFICADO.

“

”
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belecer, com o restante da criação. Este é um tempo de Deus 
amorosamente ofertado a mim e a você.

Este é um tempo divino que extrapola a cronologia 
humana, mas é também um tempo profético posto que é 
grávido do anúncio e da atualização do projeto de Deus na 
vida dos que sabem escutar com os ouvidos da alma. A cro-
nologia humana é implacável quando chega a idade. Basta 
um olhar no espelho para que se perceba a face cansada, 
as tristezas adquiridas e as olheiras marcantes, como diria 
uma companheira de caminhada. Noutra direção, o Kayrós, 
que é tempo divino, é pleno de renovação, de rejuvenesci-
mento e de possibilidades de recomeço. 

Pensar assim me faz ousar sonhar, ousar viver! A Pala-
vra de Deus nos é contemporânea e isso é maravilhoso!

“Até os jovens se cansam e os moços tropeçam 
e caem, mas os que confiam no Senhor 
recebem sempre novas forças. Voam nas 

alturas como águias, correm e não perdem as 
forças, andam e não se cansam.” 

ISAÍAS 40:30-31
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Contentamento

Quando escrevo quase sempre me deixo pautar pela po-
esia que flui do cotidiano. Ocorre que nem sempre a 
vida se parece com poesia. Às vezes é agastada, enfa-

donha e, vez por outra, aperreada, com ofertas insistentes de 
infelicidade. Este é um aspecto das nossas vivências que não 
podemos ignorar. Viver feliz, expressando o contentamento, 
pressupõe a perfeita compreensão de que a felicidade não é 
um estado permanente do espírito, mas o somatório de todos 
os momentos em que, nas nossas desventuras, aborrecimen-
tos e tristezas, encontramos razões para continuar vivendo e 
nos alegrando com o que somos e o que temos.

Hoje, por exemplo, fiquei feliz e infeliz... Calma! Não 
sou bipolar. Sou apenas gente. Logo cedo, dei bom dia aos 
amores da minha vida. Ato contínuo, percebi que precisava 
limpar cocô de gato na entrada da porta da cozinha. Depois 
de tomar café, lembrei que estou a três meses devendo uma 
visita à minha médica. Procurei os exames e não encontrei. 
Isso me fez sentir raiva de mim mesmo - sou desorganiza-
do e indisciplinado e isso, por vezes, me irrita. Arrumei-me, 
entrei no carro e saí de casa lembrando que havia mil coisas 
para fazer. Fiquei com receio de não dar conta de tudo. No 
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meio do trajeto, um mototaxista tentou fechar meu carro 
pela direita. Irritado emendei um palavrão...

Pois é, refletindo nos textos da Bíblia e nas conexões da 
literatura sagrada com a vida e o cotidiano, consigo com-
preender melhor a mim mesmo. Pois, como que olhando 
para um espelho, percebo-me com fragilidades e fortalezas, 
coerências e contradições que habitam o homem que eu 
sou e, que na história vai se fazendo.

Saber manter o equilíbrio entre a mente e o corpo, so-
bretudo, saber gerenciar as emoções nos focos de tensão é 
fonte de saúde para todo o ser. Penso que é esse o conselho 
estabelecido no livro de provérbios quando diz que: 

A alegria faz bem à saúde; estar sempre triste é morrer 
aos poucos. Agir sem pensar não é bom; quem se apressa 
erra o caminho.

“A alegria faz bem à saúde; estar sempre triste 
é morrer aos poucos.

Agir sem pensar não é bom; quem se apressa 
erra o caminho.

O coração do sábio adquire o conhecimento, e 
o ouvido dos entendidos busca a ciência. “

PROVÉRBIOS 17:22; 19:2 E 18:15
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A vida é um projeto  
a ser realizado

Deixa eu lhe perguntar: você conhece alguma histó-
ria de superação? Conhece alguém que conseguiu ir 
além dos seus limites? Pois é! Eu conheço verdadei-

ros milagres em forma de gente. Histórias que me afetam, 
profundamente, porque me reconheço na vida de muita 
gente que superou seus medos, fobias, dificuldades físicas, 
materiais, psicológicas e afetivas para transformarem-se 
nos arquétipos dos vencedores.

Chris Downey, arquiteto cego, de origem norte-ameri-
cana, que inspirou esta reflexão, disse uma verdade para 
a qual peço a sua mais absoluta atenção. “Existem dois 
tipo de pessoas: as que são deficientes e as que ainda irão 
descobrir a sua.” Downey é daqueles que sabem fazer das 
suas limitações a alavanca para o sucesso em tudo o que se 
deseja alcançar. Por isso as suas palavras ecoam na minha 
mente com a certeza de que nenhuma limitação de nature-
za física ou imaterial impedirá a realização dos objetivos de 
vida daqueles que desenvolveram um caso de amor com a 
sua existência.
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Ao pensar nos desafios colocados diante de mim, fico a 
imaginar até onde posso ir? Talvez a pergunta que mereça 
minha melhor resposta seja: onde eu, de fato, quero chegar? 
Quando defino meu projeto de vida, posso colocar todos os 
meus sentidos a serviço do mais importante valor enraiza-
do no coração humano, o sagrado direito de realizar-se no 
mundo, associado ao necessário trabalho pela realização de 
todos aqueles a mim conectados pela rede da vida. Josué, 
comandante dos exércitos de Israel, entendeu isso. Ele es-
tava diante da terra prometida a ser conquistada, quando o 
anjo veio com a mensagem de Deus:

“Seja forte e corajoso! Não fique 
desanimado, nem tenha medo, porque eu, 
o Senhor, seu Deus, estarei com você em 

qualquer lugar para onde você for!”

JOSUÉ 1:9
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Deem vocês mesmos 
comida a eles!

Faz uns dias que ando um tanto quanto desassosse-
gado. São inquietações que vem de fora e tem um 
gosto amargo, de decepção com a ordem estabeleci-

da. Olho para a esquina onde fica o semáforo, bem ali onde 
meu carro para diante do sinal vermelho, e me deparo com 
a formação de uma verdadeira comunidade de esfarrapa-
dos, abandonados pelo Estado. São crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos a quem rotulamos com todos os 
adjetivos possíveis na tentativa egoísta de aliviar a própria 
consciência.

Ontem à noite, eu e a minha caçula paramos naquele 
semáforo. De repente, “Ela” veio até nós, toda faceira e brin-
calhona. Pediu pra limpar o para-brisa. Não tínhamos um 
tostão furado no bolso. Sorridente, a “moça” disse: “sos-
sega abençoado, o importante é seu carro ficar limpo!”. A 
condição social de abandono não tirou daquele ser humano 
o humor que alivia as dores da alma. Minha filha ria e me 
dizia: “pai, ela é engraçada, né?”. E seguia rindo, curtindo 
uma súbita felicidade que preenchia seu coração de criança. 
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Às vezes, lá na esquina do semáforo, meus olhos mare-
jam e subitamente penso em comprar pão, manteiga, café 
e leite e improvisar uma mesa para comer junto com eles. 
Isso não é delírio. É desejo ardente de ver a inclusão se tor-
nar realidade na vida de pessoas que nada tem. Alguém 
dirá: “são vagabundos, drogados, trombadinhas...”. Enquan-
to luto por um Estado de Bem Estar Social que os acolha, 
posso dar um pouco de mim. Como dizia o saudoso Beti-
nho, “quem tem fome, tem pressa!” Ainda dá tempo. Ainda 
farei isso! Foi essa a prática de vida do meu mestre:

“De tardinha, os discípulos chegaram perto de 
Jesus e disseram:

– Já é tarde, e este lugar é deserto. Mande esta 
gente embora, a fim de que vão aos sítios e 

povoados de perto daqui e comprem alguma 
coisa para comer.

Mas Jesus respondeu:
– Deem vocês mesmos comida a eles.”

MARCOS 6:36-37A
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Amor de pai,  
amor do Pai Eterno!

Tenho pensado na maneira como 
o “Pai nosso que está no céu” tra-
ta os seus filhos e 

filhas. Essa preocupação 
tem a ver com as imagens 
que projetamos para Deus 
a partir das ideias que nu-
trimos sobre Ele. Quando 
ouço alguém dizer que fez 
algo imperdoável, ou que é 
indigno do seu perdão, me 
vem à mente os ensinos de 
Jesus sobre a misericórdia 
do Pai que Ele veio nos 
revelar. Os evangelhos são 
pródigos de uma imagem 
de Deus, que é Pai e tam-
bém Mãe, cheio de mise-
ricórdia infinita e de amor 
incondicional. Veja:

QUANDO OUÇO 
ALGUÉM DIZER 
QUE FEZ ALGO 

IMPERDOÁVEL, 
OU QUE É 

INDIGNO DO 
SEU PERDÃO.

“

”
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“Por acaso algum de vocês, que é pai,  
será capaz de dar uma pedra ao seu  

filho, quando ele pede pão?
Ou lhe dará uma cobra,  

quando ele pede um peixe?
Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas 

boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de 
vocês, que está no céu, dará coisas boas aos 

que lhe pedirem.” 

MATEUS 7:9-11

Percebe o tipo de Pai e de Mãe que Deus é?
As religiões são especialistas em incutir nas pessoas o 

medo de Deus como forma de manter a fidelidade dos fiéis. 
Mas, é impressionante como Jesus Cristo destoa dessas ma-
trizes moralistas, algozes das almas humanas. O galileu aco-
lhia “todo tipo” de gente, por isso era chamado de amigo 
de pecadores. Na direção contrária, chamava os religiosos 
do templo de Jerusalém de “raça de víboras e de sepulcros 
caiados”. Por isso o odiavam. Por isso o mataram. Nesse ce-
nário surpreendente, desvela-se o caráter do Deus de amor 
que criou do universo.
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Não é a religião que nos 
justifica diante Dele e nem 
as nossas imperfeições que 
nos condenam. Em Cris-
to Jesus, todas as ações de 
Deus para conosco são o 
resultado dessa graça, que 
significa favor sem mereci-
mento. Portanto tudo, abso-
lutamente tudo, é resultado 
da dessa Graça movida por 
misericórdias que não tem 
fim. 

Ainda que nossas esco-
lhas tenham consequên-
cias, o “Pai nosso que está 
no céu” jamais desistirá de 
nós. Pense sobre isso. Faça 
uma prece, descanse seu co-
ração e siga em paz. 

OS 
EVANGELHOS 

SÃO PRÓDIGOS 
DE UMA 

IMAGEM DE 
DEUS QUE É 

PAI E TAMBÉM 
MÃE...

“

”
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Hosana ao 
filho de Davi!

Finalmente chegou a Semana Santa, comemoração sa-
grada do ocidente cristão. O significado da festa me leva 
de volta à Jerusalém do ano 33 da nossa era, onde tudo 

começou. O nazareno, montado num jumentinho, entrava pela 
porta principal da cidade, aclamado como um rei. A multidão 
levantava as folhas de palmeiras cantando “Hosana ao Filho 
de Davi” e o aclamavam como o Messias que finalmente havia 
chegado para salvá-los do domínio de Roma. As castas que 
governavam a cidade destilavam o veneno da inveja, inconfor-
madas com as honrarias concedidas a um galileu campesino, 
vindo da periferia, afinal era morador de Nazaré.

Enquanto era acolhido pela multidão e rejeitado pelas 
castas judaicas, Jesus permanecia sereno, focado no objeti-
vo da sua missão: consolidar os fundamentos do reino de 
Deus no mundo! Para isso, a travessia precisava ser reali-
zada. O sentido profundo da páscoa haveria de ser confir-
mado, afinal são os símbolos que dão significado à vida 
humana. Por isso, o Rei vinha montado num jumentinho, 
ao invés de conduzido numa carruagem real. Fez isso para 
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mostrar que seu governo tem a cara, o jeito e o cheiro das 
pessoas mais simples do povo. 

Não canso de me surpreender com o salvador que vem de 
Nazaré. Ele é o ungido de Deus! Proclamado pelas Escrituras 
como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este ser maravilhoso 
e, incrivelmente humilde, deseja estabelecer seu trono no co-
ração humano. Quer que o reconheçamos nas outras pessoas, 
independentemente da camada social, ou da religião, ou de 
qualquer diferença humana existente. O fato é que, naquele 
dia, na entrada de Jerusalém, o galileu inaugurou um senti-
do profundo de pertencimento a um reino, cujo Rei se tornou 
como um de nós! Agora sim consigo entender as palavras do 
profeta ditas muito antes dele nascer:

Quer viver o sentido da páscoa comigo? Então, segure na 
minha mão e acolhamos, juntos, o Senhor. Ele é um de nós.

“Alegre-se muito, povo de Sião! Moradores de 
Jerusalém cantem de alegria, pois o seu rei 

está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso; 
mas é humilde, e está montado num jumento, 

num jumentinho, filho de jumenta.”

ZACARIAS 9:9
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Uma casa para 
conversar com Deus

Continuo seguindo as 
pegadas do mestre da 
Galileia. Após a entra-

da festiva pelos portões de 
Jerusalém, Jesus seguiu cami-
nhando em direção ao gran-
de templo da cidade. Já na en-
trada percebeu o barulho de 
feira. O pátio principal havia 
sido tomado por vendedores 
de artefatos da fé. Animais e 
aves eram vendidos para o 
sacrifício, de acordo com a 
condição financeira do ofer-
tante. Cambistas exploravam 
o comércio de moedas sem 
nenhum constrangimento. O 
lugar,, que deveria ser espaço 
de culto e adoração, deu lu-

O PÁTIO 
PRINCIPAL 

HAVIA SIDO 
TOMADO POR 
VENDEDORES 

DE 
ARTEFATOS 

DA FÉ.

“

”
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Impossível não fazer a conexão da Bíblia com a vida. Os 
vendilhões da fé infestam as programações da TV e do rá-
dio, vendendo e comprando a consciência do povo crédulo, 
sedento de esperança. O agravante dos dias atuais, porém, 
está na associação entre os mercenários da fé, travestidos 
de representantes do povo, com os servos de Mamom - deus 

“Jesus entrou no templo e expulsou todos 
os que ali estavam comprando e vendendo. 

Derrubou as mesas dos cambistas e as 
cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes 

disse: “Está escrito: ‘A minha casa será 
chamada casa de oração’; mas vocês estão 

fazendo dela um ‘covil de ladrões’”

MATEUS 21:12-13

gar à manipulação monetária da fé. Jesus não suportou a 
transformação do templo em prostíbulo financeiro. Chutou 
o pau da barraca! Agiu movido pela indignação contra os 
profanadores da casa do Pai. A reação do Nazareno é peda-
gógica. Veja o texto:
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do dinheiro e da riqueza - que se refestelam com o dinheiro 
público nas casas do poder, da nossa combalida República. 

A vida de Jesus de Nazaré me constrange. Impossível 
permanecer na zona de conforto diante da realidade urgen-
te. Assumir os riscos e as responsabilidades do caminho da 
justiça é a única opção para o verdadeiro cristão. É preciso 
denunciar o erro das igrejas cristãs que fizeram do templo 
comitês de campanhas daqueles que se elegeram à base de 
fake news, mentiras e fraudes eleitorais, sob a conivência 
de setores partidarizados do poder judiciário. Enfim, apesar 
do cenário de caos, precisamos continuar. A travessia pre-
cisa ser feita!

Para encerrar, deixo uma pergunta inocente para a sua 
reflexão: o que coelho e ovo de chocolate tem a ver com a 
páscoa de Jesus Cristo?
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O verdadeiro  
sentido da Páscoa

Após Jesus ter expul-
sado os cambistas da 
fé e os vendilhões do 

templo, houve vários emba-
tes com os representantes do 
que poderíamos denominar o 
congresso nacional judaico.

Um conselho político re-
ligioso chamado Sinédrio - 
órgão de governo sediado no 
templo de Jerusalém. Ali, o 
mestre da Galileia denunciou 
o escárnio que era a fonte de 
renda e o status das castas 
que governavam o povo. Sua 
vida, naqueles últimos dias 
antes da cruz, foi de muito 
trabalho. Praticamente não 
lhe deram sossego. Consegui-

JUDAS CEDEU 
À TENTAÇÃO 

EGOCÊNTRICA 
DA SOLUÇÃO 

FÁCIL 
PARA OS 

PROBLEMAS 
DA VIDA. 
VENDEU 

A SUA 
CONSCIÊNCIA.

“

”
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ram aliciar um dos seus seguidores mais próximos. Lamen-
tavelmente, Judas Iscariotes cedeu à tentação egocêntrica 
da solução fácil para os problemas da vida. Vendeu a sua 
consciência. Jesus sabia disso. Ainda assim, permaneceu 
sereno até o fim. Era preciso fazer a travessia.

Aquela sexta-feira era a páscoa, dia em que os judeus 
comemoravam a libertação do cativeiro no Egito para a li-
berdade no deserto. Esse é o sentido da páscoa para o povo 
judeu. Assim, Jesus reuniu seus discípulos num jantar pas-
cal em Betânia, inclusive com a presença de Judas, de quem 
jamais desistiu. Ali redefiniu o sentido da páscoa. Dessa ma-
neira, o pão e o vinho transformaram-se no corpo e no san-
gue do Nazareno. Naquele ambiente de intimidade fraterna, 
a liberdade ganhou novo significado. Nele, liberdade não é 
apenas para o corpo físico, mas uma experiência profunda 
de reconciliação do ser consigo mesmo, de reconciliação 
com o próximo, de reconciliação com a natureza e de re-
conciliação com Deus, o autor da vida.

Aquele jantar em Betânia mudou a história da humani-
dade para sempre, porque ali a morte deixou de ser o ex-
termínio da vida para tornar-se a continuidade da existên-
cia. Essa é a essência da fé que se articula em Cristo Jesus, 
morte agora é páscoa - passagem, traduzida como a certeza 
de que a vida continua mesmo depois que os olhos se fe-
cham. Nesse sentido, essa fé se concretiza historicamente, 
porque páscoa é também a possibilidade da construção de 
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“Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em 
seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, 

dizendo: 
– Isto é o meu corpo que é entregue em favor 

de vocês. Façam isto em memória de mim. 
Depois do jantar, do mesmo modo deu a eles 
o cálice de vinho, dizendo: – Este cálice é a 
nova aliança feita por Deus com o seu povo, 

aliança que é garantida pelo meu sangue, 
derramado em favor de vocês.” 

LUCAS 22:19-20

um outro mundo possível em que as estruturas de morte 
dão lugar a experiências vivas de convivência fraterna em 
que todos serão livres para experienciarem a plenitude da 
vida que existe no Filho do homem, Jesus de Nazaré! Veja 
como é bela a narrativa da Páscoa inaugurada por Ele:
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Era preciso  
fazer a travessia

Madrugada de sexta-feira, Jesus está no jardim do 
Getsêmani com seus discípulos. Um pouco antes, 
durante o jantar pascal em Betânia, desfrutaram 

de um momento que marcaria as suas vidas para sempre. 
Agora, porém, é chegada a hora da escuridão. Sua oração é 
intensa, ansiosa, carregada de pavor e medo. Sua humani-
dade assume a liderança do seu ser. A respiração é ofegante. 
Por isso, suplica ao Pai que o livre do cálice do sofrimento. 
Seu suor converte-se em gotas de sangue. O homem de Na-
zaré inicia a travessia pelo vale da sombra e da morte.

Começam os golpes contra a vida daquele que só fez o bem 
por onde andou. Judas guia seus inimigos até o jardim e lhe dá 
um beijo com o amargor da traição. Talvez nutrisse a falsa es-
perança de que o galileu reagiria sacando a sua espada de fogo 
para eliminar seus adversários. Esqueceu-se que o trono alme-
jado pelo Rei Jesus é o coração humano e não a submissão a 
um deus tirânico. Arrastam-no manietado, como um crimino-
so. Inicia-se ali uma sessão interminável de tortura física e psi-
cológica, com requintes de crueldade contra a vítima inocente.
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Segue, em prática, o modus operandi da injustiça. Aban-
donado por todos, ele é levado ao palácio da Galileia. Hero-
des debocha do Cristo. Devolvido à Jerusalém, colocam-no 
diante de um tribunal farsesco onde, emprenhada pelas 
fake news, disseminadas pelos líderes do templo, a multi-
dão, feito um júri ensandecido, dá à luz ao veredicto mais 
insano da história da humanidade: condenam Jesus e li-
bertam Barrabás... Pilatos lavou as suas mãos. Porém, ja-
mais conseguirá livrar-se da culpa dos covardes diante da 
destruição da vida inocente. Jesus de Nazaré, sob tortura 
intensa, carrega a sua cruz até a colina da caveira onde será 
crucificado. A narrativa do evangelho é dramática: 

“[...] Os chefes dos sacerdotes e os líderes 
judeus convenceram a multidão a pedir 
ao governador Pilatos para que soltasse 

Barrabás e condenasse Jesus à morte”. Então 
o Governador perguntou:

– Qual dos dois vocês querem que eu solte?
– Barrabás! Responderam eles. Pilatos perguntou:
– Que farei então com Jesus, que é chamado 

de Messias? “
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MATEUS 27:20-24

“– Crucifica! Responderam todos.  
Ele perguntou:

– Que crime ele cometeu?
Aí começaram a gritar bem alto: – 

Crucifica! Então Pilatos viu que não 
conseguia nada e que o povo estava 

começando a se revoltar. Aí mandou trazer 
água, lavou as mãos diante da multidão…”

Onde existir o sacrifício de vidas inocentes, onde o opri-
mido clamar contra a exploração injusta, onde houver a vio-
lência do Estado contra cidadãos indefesos, onde quer que 
a intolerância assassina prevaleça contra a liberdade de ser, 
enfim, onde o desamor predominar contra o direito de viver 
com dignidade, ali o Salvador ainda estará sendo crucificado. 

A questão mais importante é a escolha que faremos: to-
mar a nossa cruz e segui-lo ou abandoná-lo pelo caminho. 
Qual a sua escolha?
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Está consumado!

Às 12 horas da sexta-feira Ele estava pregado no ma-
deiro, vítima da violência brutal, gestada num conluio 
perverso entre a religião do templo e o Estado opres-

sor de Roma. Jesus clama aos céus protestando o abandono. O 
Pai, que também é Mãe, silencia. Não é um silêncio de abando-
no, mas, de uma dor que parece não ter fim. Por também sen-
tir a dor do abandono naquele lugar de morte. A dor do Filho 
é também a dor do Pai. A natureza se constrange. O sol para 
de brilhar. A terra treme por não suportar o sangue inocente 
tocando um solo cansado da violência dos homens maus. 

Três horas da tarde! O dia, que para os judeus termina 
com o por do sol, naquela sexta-feira terminou mais cedo. Je-
sus, absolutamente exaurido, grita forte em seu último suspi-
ro: está consumado! As cortinas do templo de Jerusalém, que 
impediam os fieis de terem acesso ao santíssimo, se rasga de 
alto a baixo! O salvador completa a travessia. O mestre de Na-
zaré realizou a sua páscoa. Aquele longa sexta-feira finalmen-
te termina e o sábado se converte num absoluto silêncio…

Onde termina a fronteira da racionalidade, inicia o ter-
reno fértil da fé. Assim, a minha mente é conduzida pela 
iluminação das Escrituras para ver o que aconteceu após 
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Essa leitura da Bíblia, que se conecta com a vida, me 
dá esperança. Penso nisso enquanto caminho, seguindo as 
pisadas do meu Salvador. Um dia também farei a travessia, 
porém, eu sei, não estarei só.

o brado do último suspiro. Havia silêncio na superfície da 
existência, mas, um barulho de batalha final nos domínios 
da morte. Seus grilhões foram despedaçados pela força do 
amor. A luz da esperança tornou-se insuportável para as 
forças da escuridão. O Salvador estava ali, no reino da mor-
te, semeando o evangelho da vida. O jogo inverteu-se. O 
autor da existência arranca das mãos da morte seu poder 
sobre a vida. A morte e o inferno foram derrotados. Era 
impossível impedir a ressurreição!

“Assim, quando este corpo mortal se 
vestir com o que é imortal, quando este 

corpo que morre se vestir com o que não 
pode morrer, então acontecerá o que as 

Escrituras Sagradas dizem: “A morte está 
destruída! A vitória é completa!” 

1 CORÍNTIOS 15:54-55
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A alegria das Marias 
é a nossa alegria!

Hoje é domingo de 
Páscoa. Meu dia ama-
nheceu sob um bri-

lho intenso de sol nos céus de 
Campina Grande. Lembrei-me 
daquele dia nos arredores de 
Jerusalém. Também era do-
mingo. As Marias que anda-
ram com Jesus se dirigiram 
ao túmulo escavado na pedra. 
Embora as flores e as árvores 
cantassem embaladas pelo 
vento, elas estavam tristes e 
chorosas. Seus corações pro-
testavam contra o brilho do 
sol que teimava em pintar es-
culturas angelicais usando as 
nuvens como tela. A natureza 
explodia em louvores Àquele 

EMBORA AS 
FLORES E 

AS ÁRVORES 
CANTASSEM 
EMBALADAS 

PELO 
VENTO, ELAS 

ESTAVAM 
TRISTES E 

CHOROSAS.

“

”
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que escreveu a poesia divina no DNA da vida. As Marias e suas 
companheiras, alheias ao anúncio da vida, chegaram ao se-
pulcro para ungir o corpo do Cristo morto e também chorar a 
sua ausência. Entristecidas que estavam, foram tomadas pelo 
desespero ao perceberem que o sepulcro estava vazio. 

- Roubaram o corpo do nosso Rabi! Gritou Marta, a irmã de 
Lázaro, em soluço incontido. Atônitas e sem saber o que fazer 
não perceberam o clarão que vinha de fora. Maria Madalena 
encontrou forças para uma prece. Fechou os olhos em oração. 
Enquanto falava com Deus, sentiu uma brisa suave que vinha 
da entrada do sepulcro. Chamou suas companheiras para bus-
carem ajuda. Precisavam encontrar o corpo do nazareno.

Ao saírem, perceberam que havia uma luz diferente ilu-
minando o dia. Confusas, não viram os homens de branco 
em pé ao lado do túmulo. Suas vestes brilhavam. As mulhe-
res atônitas com a luz curvaram-se com o rosto em terra. 
Um dos mensageiros de Deus com voz firme, porém suave, 
lhes perguntava pela razão da sua busca:

“– Por que é que vocês estão procurando 
entre os mortos quem está vivo?  

Ele não está aqui. Ele ressuscitou!” 

LUCAS 24:5
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O anjo lhes relembrou tudo o que o mestre de Nazaré 
havia previsto sobre aqueles dias de calvário e escuridão. 
De repente, tudo fez sentido para elas. Suas mentes foram 
tomadas pela certeza da ressurreição. A tristeza deu lugar à 
alegria e ao desejo de anunciar a todos que Jesus Cristo es-
tava vivo! Aquelas que jamais o abandonaram, nem mesmo 
no evento da crucificação, saíram daquele sepulcro como 
apóstolas do evangelho da vitória da vida sobre as forças da 
morte! A elas dedico essa reflexão porque são profetizas de 
um mundo novo, em que a força da vida, que flui do Senhor 
ressurreto, é capaz de vencer todas as estruturas da morte, 
onde quer que seus aguilhões se manifestem. A minha vida 
e a sua vida é tudo o que Ele precisa para derramar suas 
bênçãos sobre o mundo.

Que a Páscoa do Senhor seja fonte de graça na sua vida 
e, a partir dela, bênção na vida de todos os que lhe conhe-
cem. Amém.



“Aquelas 
que jamais o 
abandonaram, 
nem mesmo na 
crucificação, 
saíram daquele 
sepulcro como 
apóstolas do 
evangelho da 
vitória da vida.”
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Pausa para gratidão

ASemana Santa terminou, cronologicamente. Porém, 
confesso, ainda estou imerso naquela realidade. Foi 
uma semana intensa, de reflexão e aprendizagem aos 

pés do mestre de Nazaré. Olho pra dentro de mim e percebo 
mudanças. Já não sou quem era. Sou melhor, porque influen-
ciado pelo Logos de Deus. Desejo, ardentemente, que isso tam-
bém tenha acontecido com você que acompanhou as leituras 
até aqui. Não foi apenas uma viagem no tempo. Foi, sobretudo, 
uma atualização da Palavra de Deus ressignificada na vida e, 
ao mesmo tempo, um olhar dialógico da vida para a Palavra.

Uma das felicidades que carrego nessa caminhada, 
compartilhada com os que me dão a honra da sua com-
panhia nas leituras destas reflexões, é saber que este meu 
fazer reflexivo literário tem abençoado muitas pessoas. Por 
isso, sou imensamente agradecido a você que me acompa-
nha nessa aventura da leitura cotidiana da Bíblia contextu-
alizada na vida. Tenho vários amigos e amigas, alguns não 
cristãos, inclusive, que me surpreendem com as respostas 
às leituras das linhas que escrevo. Suas palavras de gratidão 
e carinho têm sido fonte de alegria e realização que me dão 
a percepção de que estou no caminho certo. 
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Bem, já deu para perceber que o texto de hoje é uma 
pausa para agradecer, né? Eu sinto essa necessidade.  
Lembrei-me que iniciei essa caminhada pensando em escre-
ver sobre o dia a dia, compartilhando meus escritos com um 
grupo de amigos ligados à Santarém do Pará, minha terra 
querida, e ao inesquecível Colégio Dom Amando. O fato é que 
esse fazer espontâneo e amoroso rompeu os limites de um 
grupo, levando esperança para vários outros lugares dester-
ritorializados na grande rede pela qual conectamos nossos 
afetos.

Por tudo o que plantamos até agora, sou agradecido. Afi-
nal, nem tudo o que escrevi é puramente eu. Minha vida é 
polifônica. Meus escritos retratam, além do ser que sou, todos 
os que carrego dentro de mim. Assim, não poderia fugir à ló-
gica que sempre obedeci ao escrever para quem me lê: invo-
car a Palavra viva, ressignificada no cotidiano, que é a fonte 
de inspiração que anima a nossa caminhada. Assim, dedico 
o texto sagrado de hoje a você que me acompanhou até aqui:

Obrigado por sua companhia. Sigamos juntos. Sempre.

“Assim como os perfumes alegram a vida, a 
amizade sincera dá ânimo para viver.” 

PROVÉRBIOS 27:9 
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Quando vira nó,  
deixou de ser laço

“Não prenda, não 
aperte e não su-
foque. Porque 

quando vira nó, deixou de ser 
laço”, já dizia Mário Quintana.

Retomo a escrita das mi-
nhas linhas por pura necessi-
dade da companhia daqueles 
que tem a paciência de passar 
os olhos pelas reflexões que 
lhes ofereço. Agradecido e con-
victo de que não estou só, re-
tomo hoje esse fazer literário, 
movido pela licença poética 
para dizer que inexiste expe-
riência mais humana e enri-
quecedora do que aquela em 
que as pessoas resolvem com-
partilhar a vida mutuamente. 

AGRADECIDO 
E CONVICTO 
DE QUE NÃO 

ESTOU SÓ, 
RETOMO 

HOJE ESSE 
FAZER 

LITERÁRIO.

“

”
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Essa é a ideia que move minha mente e meus dedos sobre o 
teclado. Assim, penso que a aventura das aventuras é a arte 
da convivência, sobretudo quando se trata do amor. Sim! Falo 
agora daquela relação movida por sentimentos disparados por 
turbilhões de energias que se materializaram nas palavras de 
Vinícius de Moraes, do tipo “que seja eterno enquanto dure”.

Alguém me disse há muito tempo que o amor é uma es-
colha. Que o amor não cai de paraquedas e, portanto, você 
escolhe amar e a quem amar. Isso parece significar uma in-
trínseca relação entre racionalidade e sentimento. Mas, será 
possível conjugar mente e coração? À qual influência a von-
tade seguirá? A dos sentimentos? Ou a dos pensamentos? 
Alguém já deve estar perguntando quais as razões para eu 
estar demasiadamente romântico, hoje. Talvez esteja! Mas o 
fato é que eu desejava escrever há algum tempo sobre isso, 
olhando para o livro mais poético e mais romântico da Bí-
blia Sagrada, o livro de Cantares, atribuído ao rei Salomão. 
Como eu poderia não citar isso:

“Diga, meu amor: aonde é que você leva as 
suas ovelhas para pastar? Onde é que elas 
descansam ao meio-dia? Diga e assim não 
terei de andar procurando você entre as 

ovelhas dos outros pastores.”
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Que coisa! Até na Bíblia o povo anda errante tentando 
se encontrar, mesmo estando tão próximos. Mas, deixa eu 
arrematar esta brevíssima e inacabada reflexão dizendo o 
seguinte: o importante mesmo é que as nossas relações a 
dois ou as relações coletivas sejam laços de amor, movido 
pela liberdade do bem querer. Que jamais permitamos que 
esses laços transformem-se em nós apertados para sufocar 
a vida do outro sob o ditame da necessidade doentia de 
controle. Que o Deus-Amor seja a nossa fonte de inspiração.

CANTARES 1:7-8

Se você, a mais bela de todas as mulheres, 
não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros e 
assim encontrará pasto para os seus cabritos 

perto das barracas dos pastores.” 
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A poesia divina  
escrita nas  
páginas da vida 

“Os céus declaram 
a glória de Deus 
e o firmamen-

to anuncia a obra das suas 
mãos. Um dia faz declaração 
a outro dia, e uma noite mos-
tra sabedoria a outra noite.

Não há linguagem nem 
fala onde não se ouça a sua 
voz.

A sua linha se estende por 
toda a terra, e as suas pala-
vras até ao fim do mundo.”

Esse belo poema, compi-
lado na forma do Salmo 19, 
mostra a Sabedoria expres-
sa na criação. Em tudo o que 

A SUA LINHA 
SE ESTENDE 

POR TODA 
A TERRA, 

E AS SUAS 
PALAVRAS 

ATÉ AO FIM 
DO MUNDO.

“

”
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é vivo se desvela o rosto oculto de Deus. 
Impressiona-me pensar que o céu, o sol, a 
lua e as estrelas sintetizam, no seu brilho, 
a mistura de todas as cores que nos ensi-
nam sobre a pluralidade da vida em sua 
forma luminosa. Isso é magní-
fico! Porque essa luz portadora 
de vida, ao penetrar no ecossis-
tema da nossa Casa Comum, 
origina a mais fantástica bio-
diversidade de todo o universo 
conhecido. É poético dizer que 
essa luz, irradiada pelo nos-
so Sol, é a causa originária da 
fotossíntese pela qual nascem 
os elementos necessários ao 
surgimento e à conservação da 
vida na Terra, inclusive do ar 
que respiramos.

O salmista está certo! Todo 
o sistema universal está cheio do conheci-
mento de Deus. A Terra parece ser a expe-
riência síntese da manifestação concreta 
da bela sabedoria divina. Em cada canto e 
recanto do planeta azul surgem manifes-
tações de uma inteligência universal que 

É POÉTICO 
DIZER QUE 
ESSA LUZ, 
IRRADIADA 

PELO NOSSO 
SOL, É A 

CAUSA 
ORIGINÁRIA.

“

”
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“No princípio era o Verbo,
O Verbo estava com Deus,

O Verbo era Deus!
Todas as coisas foram feitas através Dele!
E, sem Ele, nada do que foi feito se fez. “

JOÃO 1:1-2

A vida está cheia do Verbo divino. Verbo é poesia de 
Deus pra nós, desde as fitas do nosso DNA. Sejamos, portan-
to, poesia de Deus para o restante da criação! 

o tempo todo se insinua para ser descoberta pelos huma-
nos. Não é pelo acaso que somos seres curiosos, movidos 
pela arte da pergunta, muito mais do que pela capacidade 
de responder sobre os mistérios da vida. Por isso, quando 
exercito meu olhar sobre o evangelho e suas relações com 
a realidade, percebo nesse legado literário humano/divino 
as pistas que me fazem entender as conexões entre a vida, 
o ser humano e o autor da existência. Lembrei-me do que 
o quarto evangelista falou sobre o Nazareno, eras antes da 
encarnação, antes de Ele se tornar um de nós.
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Mãe, tabernáculo 
do amor

Hoje é um dia de celebração da história escrita pelas 
vidas daquelas sem as quais jamais haveria uma 
história para contar. Ainda que tantas vezes invisi-

bilizadas pelas lentes da cultura patriarcal caduca, é impos-
sível não olhar para elas sem a reverência que lhes é devida. 
Desde os primeiros tempos da humanidade, nossas Mães 
estão lá, viabilizando a história do mundo. 

Neste dia sublime, o Dia das Mães, minha homenagem 
é para todas elas, de todas as tribos, raças, nações, credos e 
culturas! 

Não apenas porque são portadoras das sementes da vida 
mas, sobretudo, porque estão sempre grávidas da esperan-
ça de um mundo melhor onde seus filhos e filhas possam 
viver em paz. 

É nelas que o Altíssimo se realiza como Deus Pai e tam-
bém na beleza de ser Deus Mãe. Sim! Porque lá, em Nazaré 
da Galileia, numa favela inexistente no mapa do Império,  
no útero de uma mulher, ocorreu o mais improvável mila-
gre da existência humana:
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Em Maria de Nazaré o Espírito de Deus se fundiu com a 
humanidade, tornando-a um tabernáculo vivo que possibi-
litou a materialização da divindade na forma de um bebê 
humano. Nela se revelou a face querida do Eterno Deus 
como uma Mãe cheia de Ternura e Amor pelos seus reben-
tos, em cujo regaço nossas almas podem descansar. 

Do seu útero surgiu o novo homem, esperança de uma 
nova humanidade nascida do Amor, possível de ser plena-
mente horizontalizado pela Cultura da Paz. 

Nas Marias do nosso tempo a existência se faz resistên-
cia e a vida engravida de esperança. 

“Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o 
bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou 

cheia do Espírito Santo.
Em alta voz exclamou: 

  - Bendita é você entre as Mulheres, e bendito 
é o filho que você dará à luz!” 

LUCAS 1:41,42
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Hoje, o presente  
é a vida!

Existe somente uma idade para a gente ser feliz,
somente uma época na vida de cada pessoa
em que é possível sonhar e fazer planos
e ter energia bastante para realizá-los
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos.
Uma só idade para a gente se encantar com a vida
e viver apaixonadamente
e desfrutar tudo com toda intensidade
sem medo nem culpa de sentir prazer.
Tempo de entusiasmo e coragem
em que todo desafio é mais um convite à luta
que a gente enfrenta
com toda disposição de tentar algo novo,
de novo e de novo,
e quantas vezes for preciso.
Essa idade tão fugaz na vida da gente
chama-se PRESENTE
e tem a duração do instante que passa... 
(Geraldo Eustáquio de Souza)
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O poeta está certo! Mais do que nunca o seu texto poéti-
co tem o sentido de um presente essencial, que se gasta no 
tempo e não volta mais! Sua poesia ilumina a minha alma 
para me alertar da preciosidade do momento que, elevado 
à enésima potência, se alarga para um tempo que se chama 
hoje. Portanto, hoje eu quero viver significativamente! Hoje 
eu estou “contornando o Cabo da Boa Esperança.” Assim, 
tenho pressa, mas sem a pressão dos apressados. Quero vi-
ver intensamente o restante da minha existência com toda 
a energia e vitalidade o que ainda tenho para sonhar e cons-
truir na minha caminhada. Faço isso na esperança de viver 
a beleza do presente que o Eterno reservou pra mim.

Hoje chego a meio século de vida com a insistência de 
um menino que teima em ser sonhador e que, mesmo não 
realizando todos os sonhos sonhados, é feliz porque é ca-
paz de sonhá-los!

Grato a Ti ó Deus Eterno, faço da oração do velho Moisés 
a oração da minha vida inteira:

“Ensina-me a contar os meus dias, a fim de 
que eu alcance um coração sábio!” 

SALMO 90:12





125

Wilkens Lenon Silva de Andrade

O caos jamais 
prevalecerá!

Era o ano de 587 A.C., o 
exército do rei Nabuco-
donosor, da Babilônia, 

sitiava a cidade de Jerusalém. 
O livro bíblico das Lamenta-
ções descreve os horrores de 
um povo dentro dos muros 
de uma cidade, cujo ethos 
civilizatório estava comple-
tamente destruído. Perdeu-se 
o respeito pela vida huma-
na. A morte tornou-se lugar 
comum no cotidiano de um 
povo que um dia soubera o 
significado da prosperidade: 
fome generalizada, canibalis-
mo, abandono das crianças, 
brigas pelo poder, assassina-
tos de sacerdotes e profetas, 

CONFORTA-
ME SABER 

QUE A 
ESPERANÇA 

NÃO TIRA 
FÉRIAS. EM 

TEMPOS 
SOMBRIOS.

“

”



126

CAFÉ COM ESPERANÇA

enforcamentos em praças públicas. A cidade e o seu tem-
plo sagrado foram destruídos pelos babilônicos. Por aqui 
também a vida corre perigo. Enquanto os bancos lucram 
bilhões, os pobres são jogados debaixo dos viadutos, con-
denados a catarem sua comida na lata do lixo. Mercenários 
entregam as riquezas do país sob o pretexto mentiroso de 
salvar a nação. Roubam a esperança da juventude e lançam 
milhões na amargura do desemprego. Condenam crianças 
ao abandono e tentam antecipar a morte dos idosos, ne-
gando-lhes o direito à aposentadoria. A violência assume a 
liderança do noticiário e o exército mata um pai de família 
com 80 tiros.

Por aqui também a vida corre perigo. Enquanto os ban-
cos lucram bilhões, os pobres são jogados debaixo dos via-
dutos, condenados a catarem sua comida na lata do lixo. 
Mercenários entregam as riquezas do país sob o pretexto 
mentiroso de salvar a nação. Roubam a esperança da juven-
tude e lançam milhões na amargura do desemprego. Con-
denam crianças ao abandono e tentam antecipar a morte 
dos idosos negando-lhes o direito à aposentadoria. A vio-
lência assume a liderança do noticiário e o exército mata 
um pai de família com 80 tiros.

Conforta-me saber que a esperança não tira férias. Em 
tempos sombrios, a força da fé move os que lutam por dias 
melhores! Ali, na Jerusalém cercada por Nabucodonosor, no 
meio ao caos, o profeta levanta a sua voz:
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“Quero trazer à memória aquilo  
que me pode dar esperança!” 

LAMENTAÇÕES 3:21

À semelhança de Jeremias, não desistirei da vida, nem 
de lutar por dias melhores. Traz-me esperança saber que 
amanhã será outro dia. Como diz Mário Quintana “eles pas-
sarão, eu passarinho”. Dá-me esperança saber que os que 
se alimentam da cultura da morte podem matar algumas 
flores, mas jamais deterão a primavera. Portanto, lutemos 
juntos! Lembremo-nos que somos sementes do que ainda 
virá. Como o profeta Amós, também profetizo nas ruas do 
meu país o surgimento de uma justiça verdadeira que não 
se corrompa e nem se dobre ao arbítrio.

“[…] quero que haja tanta justiça como as 
águas de uma enchente e que a honestidade 
seja como um rio que não para de correr.”

AMÓS 5:24



“Muitos foram 
os caminhos e 
descaminhos que 
me trouxeram 
à compreensão 
de que a beleza 
e o sentido da 
vida estão na 
simplicidade do 
dia a dia.”
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A manjedoura é o 
lugar onde a criança 
deseja estar

Natal é um tempo rico de símbolos. Tem árvores 
enfeitadas, guirlandas floridas, coroas do advento, 
sinos da anunciação, mesas fartas e, claro, o mais 

conhecido: o bom velhinho. Também tem o presépio, cria-
do por Francisco de Assis, no ano de 1223... É uma pena que 
as sociedades ocidentais transformaram esses símbolos em 
objetos de exploração comercial.

Eu também gosto dos símbolos do Natal. Meus símbolos, 
porém, são outros. No Natal penso em Maria, moradora do 
vilarejo de Nazaré, lugar de gente pobre, vivendo à margem 
do Império. Porque, ali a mulher é empoderada – Maria é 
cheia de Graça - seu útero é a casa do Deus vivo feito gente. 
Também penso nos pastores, profissão desprezada naquela 
sociedade de gente rica incrustada no templo de Jerusalém. 
Todavia, é para os pastores que os anjos cantam, anuncian-
do o nascimento do Cristo de Deus. Aqueles trabalhadores 
humildes são os convidados do Altíssimo para celebrar a 
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vida divina na forma de uma criança. Nesse diapasão na-
talino, meu olhar se volta para as estrelas e enxergo uma 
estrela tão luminosa quanto um cometa brilhante, guiando 
os astrólogos do oriente no caminho de Belém. Eles buscam 
o Pão da vida. Que coisa linda! A palavra Belém significa 
casa de pão!

De todos os símbolos do Natal aquele que fala mais pro-
fundamente ao meu coração é a manjedoura porque é nela 
que a criança está. A manjedoura é o lugar sagrado que se 
torna a morada de Deus na forma de um bebê.

A história mostra que a presença simbólica de Deus 
habitou muitos templos, antes e depois de Jesus, inclusive 
uma tenda feita de coro de animais, durante a peregrinação 
dos antigos hebreus, no deserto. Nenhuma dessas habita-
ções o satisfez. O Deus vivo buscou a vida para nela fazer a 
sua morada. Nós somos a manjedoura onde a criança Luz 
desejar habitar. O apóstolo Paulo fala disso em sua carta aos 
coríntios, 

[…] o corpo de vocês é o templo do Espírito 
Santo, que vive em vocês [...] 

I CORÍNTIOS 6.19A
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Assim, pensar na vida humana como habitação de Deus 
é perceber a vida como lugar sagrado que merece respeito, 
cuidado e reverência. É redescobrir o sagrado em todas as 
nossas relações. É zelar e cuidar da natureza, de onde irra-
dia a bondade de Deus. O nome disso é espiritualidade!

Assim, redescobrir esses valores nesses dias de atenta-
dos à vida e de banalização da morte é reacender a luz do 
verdadeiro natal inaugurado por Jesus de Nazaré, na peque-
na Belém da Galileia do ano I da era cristã.  

Natal é todo dia!
Feliz Natal de Jesus pra você e a sua família!





Wilkens Lenon nasceu em Santarém (PA), no �nal 

dos anos de 1960 e mudou-se com a família, ainda na 

adolescência, para Belém (PA) e de lá seguiu para 

outros lugares, buscando aprimorar sua educação 

escolar. Formou-se no Seminário Teológico Batista do 

Norte do Brasil, em Recife (PE), e posteriormente, 

graduou-se em Licenciatura da Computação pela 

Universidade Estadual da Paraíba, e pela Universidade Federal de 

Pernambuco recebeu o título de Mestre em Educação Matemática e 

Tecnológica. É concursado do Ministério Público da Paraíba, na área de TI, e 

reside com sua esposa e �lhas em Campina Grande (PB), onde também 

realiza o trabalho pastoral a partir da leitura da Bíblia conectada com o chão 

da vida.

Primogênito de uma típica família paraense ele nunca esqueceu a cidade 

natal, nem da cultura, nem tampouco das boas amizades que lá deixara, 

apesar de ter passado mais de duas décadas sem retornar. Reencontrou 

muitos daqueles bons amigos - todos seus contemporâneos do Colégio Dom 

Amando - num grupo criado pelo Whatsapp onde passou a postar, 

diariamente, no período de 2018/2019, mensagens de otimismo, sempre 

baseadas nos textos da Bíblia sagrada. Sua maneira direta e descomplicada 

agradava muitos, independentemente de suas religiões de origem.  

Incentivado pelos amigos que gostavam das suas re�exões, tomou a 

decisão de reuni-las e publicá-las nessa obra, de maneira despretensiosa, 

marcando o início de sua carreira literária. A percepção do cotidiano do 

autor, alinhavada com as mensagens de esperança, resultou num 

maravilhoso Café com esperança que deve ser sorvido sem pressa... Porque 

a vida precisa ser mais leve. 

O AUTOR


