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Dedicatórias são injustiças.
Tantos que nos auxiliam na caminhada, mesmo que – e não
apenas - nos suportando ou mesmo abandonando, pelo
extenuante trabalho de conviver com aquele que sente dores
e frustações pelo deserto.
Esposa, filhos, amigos, velhos companheiros e colegas são
nomes que sempre nos faltarão na hora da lista.
E claro, não devemos nos esquecer deles: Os inimigos!
Um amigo - daqueles que o tempo passa mas não passa na
alma - me ensinou que aqueles que vivem em um mundo
onde não se consegue detectar inimigos devem se
preocupar muito: Eles já o dominam secretamente e a gente
nem se dá conta de nosso cárcere. Aprender a enxergar suas
maquinações e prever seus passos contra você é algo que
também te ensinará a andar no deserto.
Por isso: sou grato a eles também.

A todos vocês, muito obrigado.
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Introdução
No fim de Outubro de 2013, noventa e duas pessoas foram
encontradas mortas no deserto, no Níger, a cerca de dez
quilômetros da fronteira com a Argélia. Elas morreram por
falta de ingestão de água.

Sete homens, 33 mulheres e 52 crianças foram
contabilizados inicialmente, mas cinco mulheres jovens do
mesmo grupo foram encontrados depois pelo exército.
Todas as vítimas tinham iniciado, no final de Setembro,
uma viagem para a Argélia e morreram no início de
Outubro, quando os dois veículos que os transportavam
quebrou. Eles se dirigiam à cidade de Tamanrassett, próxima
ao deserto do Saara, local que faz parte das rotas da
imigração clandestina.
Os corpos já estavam em decomposição quando foram
encontrados. Estavam espalhados em diversos lugares num
raio de 20 quilômetros e em pequenos grupos, sob árvores,
ou debaixo do sol. Em alguns casos, mãe e filhos, em
outros crianças sozinhas. Alguns corpos foram devorados por
chacais e outros animais próprios da fauna local.
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De acordo com o Departamento de Coordenação dos
Assuntos Humanitários da ONU (Ocha), em Niamey,
capital do Níger, “cerca de 30 mil pessoas” emigraram para
a Líbia entre Março e Agosto de 2013. Cerca de 80 mil
migrantes atravessam todos os anos o Saara, através do
Níger.
Cometeram o erro mortal quando acreditaram que o
deserto era um lugar igual a qualquer outro.
-*-

Por que diriam as nações: Onde está o seu Deus?
Salmos 79:10
Diante de uma notícia como essa, o paradoxo de Epícuro
será lançado na cara de quem crê:

“Se Deus é sempre bom, tudo sabe e tudo pode, por que
não livrou essas pessoas de um fim tão trágico? Se Ele podia
e não fez não é bom. Se é bom e não fez, talvez não seja
onipotente...”
Em certa passagem bíblica (Lucas 13), os discípulos
perguntaram a Cristo sobre os eventos trágicos que
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aconteceram: o governador romano matara alguns judeus.
Procuravam sentido para aquelas mortes.

- Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que
todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes
digo que não! Mas se não se arrependerem, todos vocês
também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles dezoito
que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram
mais culpados do que todos os outros habitantes de
Jerusalém?
Todos nós merecemos fins trágicos, e isso acontece. Um
efeito colateral de um mundo a beira do Caos.
Não existem justificativas para todas as coisas, mas
observando a trágica viagem dos migrantes clandestinos em
comparação à nossa peregrinação na travessia dos vazios
existenciais.
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Números
O nome bíblico perdido na tradução do Pentateuco para o
livro de Números é na verdade “No deserto”. Se fossemos
dividir os escritos, repletos de contagens e sensos, teríamos
do Monte Sinaí, local onde a Lei foi escrito, o deserto de
Cades-Barnéia, e as planícies de Moabe. Sempre guerras,
desafios e lutas.
Não tenho a pretensão de oferecer nesses resumidos
capítulos tudo o que se precisa ter na “mochila” para
atravessar essa aventura – fatal? – que é ser provado em algo
totalmente indesejado. Inesperado, desconfortável e o clima,
aparentemente inofensivo, é altamente mortífero: Chacais,
escorpiões e serpentes fazem parte da fauna que os cercará
de dia e de noite.
Dessa forma, presume-se que tudo que se leva tem relação
a autopreservação e segurança.
Existem razões para que você tenha ido parar aí, e nem
sempre é apenas por ser uma má pessoa. Isso todos somos,
alguns em potencial, outros reconhecidamente perversos. O
deserto é o ambiente onde temos quilômetros e mais
quilômetros de nada. Você estará com você mesmo,
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obrigando-se a vagar nas veredas vazias de nosso próprio
orgulho.
Como o nome já diz, as próximas páginas você entenderá o
básico. Os pormenores serão aprendidos individualmente,
durante a caminhada pessoal, o que vai variando de
individuo para individuo. Não cabe a mim: você deve
aprender a ouvir os sinais da voz de quem te colocou aí.
Seu deserto é obviamente solitário, mesmo quando cercados
de gente amorosa e prestativa (ou não). Tente se manter
perto desses por mais que seu orgulho queira te manter
sozinho.
Muitos consideram essa fase uma escola e o objetivo é ser
tentado a tomar decisões. Aprender o certo ou permanecer
nas respostas equivocadas, encarar suas necessidades humanas
básicas, rever a forma que lida com seu ego e o reeducar
decisões de propósito maior, que podem se repetir não
obedecendo a essa ordem, mesmo quando já estiver fora
desse ambiente.
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Indo para o deserto? Quando?
João sai do serviço e ao invés de ir para casa, passa em um
Shopping qualquer, mas nem se anima a sair do carro. Algo
está errado com seu mundo. Suas guerras parecem mais reais
do que nunca e algo está por acontecer. Algo que nenhum
conselheiro conhecido será capaz de ajudar.
Suas velhas soluções perderam o sentido e ele precisa saber
quem realmente ele é. A existência lhe parece vazia e seus
valores desmoronam despudoradamente, como casa velha
que foi grosseiramente reformada com material de segunda.
Ele não tem problemas novos com a esposa. Nada que valha
estar isolando-a do problema. Tão pouco lhe falta amigos
que possam ouvir as indagações existenciais. Mas eles são
apenas seus velhos companheiros, acostumados a fazerem
eco de seus próprios pensamentos e isso, definitivamente, é
insuficiente.
A medicina lhe indicará medicamentos para algo que parece
depressão ou doença emocional que lhe valha tratamento.
Algo que apazigue o deserto que Deus lhe conduz.
Existe coisa mais esquisita do que homens maduros
querendo se passar por adolescentes, apenas por usar
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vestimentas típicas dos tais? Ou a mulher de meia idade que
se maquia como a menina que sai para arrumar um
namoradinho na noite? De repente a alma já não mais se
contenta com a velha solução de sempre, e ser o eterno e
imaturo Peter Pan já não se adequa mais nessa vida de Terra
do Nunca.
Você está indo para um lugar de questões de difícil aceitação
pessoal (que variam de alma para alma, já que as lacunas e
falhas são pessoais) e onde será constantemente testado
através de situações que lhe farão se tornar um ser melhor,
ou morrer nesse solo, pois já não lhe cabe mais voltar às
roupas desse tempo que você viveu.
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Se você não sabe onde está, não há como
chegar a algum lugar.
- Alô? Pai?
- Oi, filho. Tudo bem? Você está precisando de alguma coisa?
- Tudo bem... Mais ou menos. Preciso de ajuda.
- O que?
- Meu GPS quebrou e estou tentando chegar na cidade de
Governador Valadares. Você conhece?
- Claro.
- E como faço para chegar?
- Fácil. Você está aonde?
- Pai... Gostaria de pular essa parte. Não quero que saiba por
onde eu ando. Talvez você não entenda. Não posso contar...
- Filho: se você estiver na Bahia, o caminho é para o Sul. Se
você estiver em Belo Horizonte, o caminho é oposto. Diferente
será se estiver em Mato Grosso ou no Rio de Janeiro. Não tenho
como te ajudar se não souber onde você está...

A primeira pergunta a ser feita quando alguém quer chegar a
determinado lugar é: onde você está? Chegar a uma cidade
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pode ser um objetivo válido, mas como ir para o sul ou
norte se meu local de origem não for revelado?
Saiba definir o que você está vivendo. Muitos não
conseguem mudar seus rumos simplesmente por não admitir
o que vivem.
Na andropausa, vemos muitos homens tentando recuperar
uma vida que não tiveram, o velho lobo surge em pessoas
acima de qualquer suspeita, começando a sua busca – muitas
vezes ridículas – na caça de moças bem mais jovens. E eles
não conseguem admitir que seu comportamento está
relacionando ao desequilíbrio hormonal trazido pela idade, e
nessa crise abandonam as velhas companheiras da juventude
sem entender que toda aquela “safadeza” são sinais de uma
idade que chegou e ele não quer aceitar.
Muitos não admitem sua falência ou fracasso profissional,
matrimonial. Às vezes exageram na dose quando lamentam
pela sequência de perdas comuns na vida.
Conseguir enxergar em si mesmo a própria condição sem
autocomiseração é uma missão dificílima, mas que deve ser
exercitada constantemente. Isso se encaixa no “amar a si
mesmo”.
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Se você passa apenas por um dia mal, não considere um
“Saara” essa tribulação momentânea. Mas se vive seu
genuíno deserto, apesar de ter feito tudo certo, admita-o o
mais rápido possível.
Culturalmente, nosso orgulho não admite nem transparecer
que fracassamos e estamos atolados em uma – transitória? –
derrota.
Pode ser que suas ações sejam a principal causa de você ter
chegado a esse lugar, mas mesmo que não seja sua culpa e
apenas uma fase da vida a ser superada, é comum que até os
verdadeiros amigos, ao verem sua “peregrinação” árida e
sem atrativos, as associarão a algum ato ou falha que você
eventualmente tenha cometido. Por serem amigos, sabem
como você é e o que merece. Imagine se fossem seus
inimigos!
Pergunte para qualquer um - mesmo o pior dos assassinos se ele merece ir para o céu e invariavelmente a resposta será
positiva. Por algum motivo ele crê que é digno do paraíso e
não merecerá o inferno dos condenáveis, já que a imensa
maioria dos que acreditam em Deus, bons ou não, não se
julgam indignos do céu.
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Desertos não são locais de condenação: são ambientes de
transformação e, muitas vezes, ótimos para se morrer.
Os judeus, quando ainda no Egito, tinham suas confortáveis
celas e suas correntes bem ajustadas, mas eram escravos e
muitos deles, ao confrontarem o caminho da liberdade,
desejaram tornar às algemas, pela rotina certa de ter uma
cama de palha para dormir e começaram a achar que as
chibatas podiam ser remediadas.
O caminho que se faz no deserto tem dois percursos básicos:
abandonar o escravo que vive em você, aprendendo a
enfrentar os demônios que perambulam em seus sonhos
ou...
Morrer.
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O básico do básico.
Essencial é a palavra que se aprende nesse tempo.
Não é necessário entender nada sobre primeiros-socorros
ou ter lido manual algum. Todos sabem o que faltou para
aqueles africanos no Saara.
Dia desses, uma amiga, após reconhecer o momento da vida
dela, declarou sobre certa ofensa racista que tinha sofrido:
- Estou em um momento da minha vida onde só posso
levar o mínimo de bagagem possível. Certamente, se existe
algo que não merece carona nos espaços do meu coração é
esse tipo de gente horrível.
Você certamente deve conhecer pessoas que saem para fazer
suas mais importantes jornadas munidas de carregador de
celular ou preservativos com sabor. Levam salgadinhos ou a
coleção de figurinhas da copa, esquecendo que são tempos
de bagagem mínima e essencial, e que devemos nos ater ao
que será realmente necessário.
O principal:
Simples: Água.
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Hidratar-se.
Mantenha-se apto a vida sempre, diariamente.
Se você sabe que está no deserto, deve reconhecer que terá
que manter-se alerta quanto aos cuidados pessoais, atento
para que a força do ambiente não te derrube. Não se iluda:
ele o fará certamente, apesar dos excelentes argumentos que
você possa ter ao se justificar e manter-se no mesmo
comportamento tolo. Isso funciona quando ainda se agarra
ao pensamento de estar com a estabilidade que tudo
prometia persistir, quando imaginamos que nossos planos
vão funcionar dentro de nosso previsto imaginário. Não
reclame das desilusões: a ilusão foi sua.
Não perca o foco: um novo celular ou um sapato no
shopping não suprirá sua saúde mental necessária para trilhar
onde você caminha nesse momento. Talvez alivie
momentaneamente.
Muitas coisas “urgentes” perderão o sentido e serão
abandonadas nesse momento da sua vida. O deserto ensina
isso. Ele dita as regras e você deve aprender o mais rápido
possível, antes que as noites da falta de esperança cheguem e
você comece a pensar a desistir.
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Não falamos aqui de viver literalmente os desafios
causticantes de um deserto literal, mas do caos de existir
onde nada de nosso cotidiano exista.
Parece bobagem?
Muitos se esquecem da água para poderem permanecer em
suas mesas de trabalho mais um instante perpétuo, ou em
frente aos seus computadores procurando algo que não
sabem o que é. Basicamente o que lhe mantém vivo, e te faz
levantar pela manhã, escovar os dentes e querer se alimentar:
Eis a sua água.
Cuide-se a todo custo.
O ambiente desesperançado tende a roubar de nós o desejo
da continuidade da existência. Tendemos a deixar de cuidar
daquilo que nos dá o alicerce, desistindo da família, de
amigos, e tudo o mais que nos mantém de pé.
Qualquer cristão associará essa água à fonte da Água Viva
citada diversas vezes nas Escrituras.
Na verdade, Ágape, Caritas, o Amor que movimenta o
universo, é essa água que não pode faltar. Jamais.
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Fique atento a esta cisterna: Você descobrirá que é essa
força, tão tênue, que te mantêm vivendo pelas pessoas a sua
volta, enquanto o seu egoísmo tenta secar seus ossos, na
busca de desejos mesquinhos.
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O erro e a culpa
Para Caio estava tudo bem.
Como há dez anos em sua rotina, chegou em casa após mais
um dia de trabalho e como era de se esperar naquele dia,
nem a esposa e o casal de filhos pequenos estava. A mulher
avisara com antecedência que suas férias foram antecipadas e
ela iria visitar a família que morava em outro estado. Nesse
tempo, levaria as crianças.
Ele se despedira de manhã, quando sua família ainda não
havia ido para a rodoviária. Iriam de táxi e ele seguiu
tranquilo para seu turno de doze horas em uma metalúrgica
da região metropolitana de São Paulo.
Ao retornar a noite, mal sentara no sofá quando ouviu o
telefone chamar. Esticou-se e viu pelo DDD do
identificador de chamadas que Ivete já havia chegado a
Minas Gerais, seu destino de férias.
- Caio...
- Oi, mô. Como foi de viagem?
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- Caio. Tô te ligando para avisar que não vou voltar. As
crianças vieram comigo. Por favor. Não me procure. Assim
que as coisas se acalmarem, volto a te procurar...
- Mas o que aconteceu?
- Você sabe...
E foi assim que ele me contou sua história, em lágrimas, no
dia em que sua família foi embora. Ele não sabia. Ela nunca
disse e nunca voltou, apesar de Caio ter implorado nas raras
vezes que ela ligou para pedir dinheiro.
-*Regina tentara o suicido mais uma vez.
Dos três filhos, apenas a caçula de dezoito anos ainda se
importava com as constantes tentativas da mãe.
A mulher era bonita, apesar de seus quase cinquenta anos, e
até um pouco mais de um ano, ela era feliz e tranquila.
Foi quando descobriu a traição de seu marido. O mundo
desabou, o homem que ela imaginou não existia. Diante do
desespero da esposa, o marido abandonou o caso, e ela
aceitou continuar casado, planejando continuar uma vida
feliz e passar uma borracha nesse assunto.
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Mas ela não superou. As brigas começaram, e agora ela via
amantes em todos os cantos. Ele não aguentou, foi embora.
Da última vez que ouvi falar de Regina, foi através da filha:
pedia orações mais uma vez pela mãe que, em depressão, só
pensa em morrer.
-*Katia e Flávio casaram há um ano.
Eram um casal daqueles conhecidos por todos pelas
discussões e brigas públicas por motivos banais e ciúmes
infundados, embora fossem absolutamente apaixonados um
pelo outro, mesmo após quatro anos de noivado.
Aquela manhã não foi diferente. Flávio saiu para trabalhar
brigado. Montou em sua moto e foi para o serviço. Ela,
como sempre, ligaria para ele antes da hora do almoço para
perguntar sobre qualquer bobagem: se a prestação foi paga,
se ele sabia da chave do portão, sobre uma música nova para
ele tocar na igreja. Era a forma que faziam as pazes, que
esqueciam sobre o motivo de suas brigas. Naquele dia em
específico, planejou não ligar, e deixar a discussão continuar
depois que ele voltasse do trabalho.
Essa conversa não aconteceu.
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Já na ida para o trabalho, Flávio tentou fazer uma
ultrapassagem por entre dois ônibus, e acabou por ficar com
a cabeça prensada entre os veículos. O traumatismo craniano
acabou levando sua vida três dias depois, assim como as
promessas que aquele casal fez para um futuro com filhos e
netos.
A jovem viúva durante anos, quando contava sobre esse dia
fatídico, não conseguia deixar de comentar sobre a discussão
que teriam quando ele voltasse. Todas as vezes que ela
entrava nesse assunto, calava-se bruscamente e um misto de
tristeza e raiva se misturava de forma indescritível em seu
olhar. Ainda hoje, ela não consegue amar ninguém, pois seu
coração ainda precisa definir algo com o passado.
-*A culpa que se sente por não ter feito diferente.
Todas as histórias, com exceção dos nomes, são reais. Você
certamente conhece gente assim, que não sabe certamente o
que fez de errado para passar tamanho perrengue.
Caio se pergunta que tipo de marido foi para a ex-esposa
largar ele daquela forma. A verdade é que anos depois, ela
mesma não compreende suas próprias justificativas.
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O que Regina fez de tão errado para não notar com quem
tinha casado, e por não ter suportado o medo de uma nova
desilusão?
Katia não pôde continuar sua briga e nem viver o resto de
sua paixão.
O que podiam ter feito de diferente para que não
amargassem tamanha penalidade?
A sensação da falta de chão quando nos chamam em uma
salinha e nos demitem, com uma justificativa genérica,
como se não tivéssemos o direito de conhecer nossas
próprias falhas. Falhas essas que, se conseguíssemos
identificar, talvez, mudaríamos.
Amigo:
Você, se pudesse voltar no tempo e avisar a si mesmo sobre
os erros que cometeu, tentando revertendo suas perdas,
certamente não se convenceria.
Creia: alguém tentou te alertar e você se manteve
irredutível. De qualquer forma: não convém se culpar por
causa dessa teimosia.
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A máquina do tempo só funciona no presente, e mesmo
assim, você continua emperrado em seus mesmos erros,
tentando achar onde está a falha para estar andando...) em
círculo entre uma duna e outra.
Se servir de consolo, Ivete, que era uma mulher bonita, se
envolveu com alguns homens e envelheceu rapidamente.
Hoje, vive de tentar colocar os filhos, já casados e com
netos, contra o pai que os “abandonou”(?). Ele ficou apenas
grisalho. Acabou por casar novamente e ter outro filho. Isso
irrita sua ex até hoje.
Katia casou-se novamente. Nunca encontrou paixão igual,
mas é feliz com o homem que lhe deu dois garotos
inteligentes e bonitos.
Quanto a Regina...
Até o momento em que essas linhas eram escritas, ela ainda
estava viva, sem esperanças sobre o fim que todo deserto
tem.
O segredo não está em descobrir onde você errou e a culpa
em tudo isso. Abandone a ideia.
Viva apenas, e tente não cometer as mesmas bobagens.
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Não use regra de basquete em jogo de futebol.
Carolino era um excelente desportista. Preparo físico,
disposição, um atleta.
Mas não vingou.
Ele tocava na bola e era falta, fazia de novo, e era expulso.
Não sabia onde era a cesta, ninguém tocava a bola para ele.
Todos o achavam um louco.
Ele era um grande jogador de basquete e amava esse esporte.
Não entendia porque não podia ser reconhecido fazendo o
que sempre fez em um campo de futebol. Pegava na bola e
seus amigos de time, mais experientes, gritavam: e com os
pés, com os pés!
Entenda que o ambiente em que estamos nesse momento da
vida é diferente do que vivíamos. Os fatores mudaram e,
portanto, algumas velhas equações podem ter resultados
diferentes se usarmos as mesmas fórmulas.
Este é lugar de extremos: Excessivo calor de dia, muito frio
à noite. Picos de temperatura terão que ser compreendidos
como parte de um cotidiano. O fogo que é repugnante de
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dia é desejável à noite, não só por conta do intenso frio, mas
para que afaste as pestes peçonhentas que tentarão se
aproximar.
O fogo tem o simbolismo de purificação: é o método mais
rápido para limpar terrenos infestados de pragas. Prática
ilegal, as queimadas ainda são muito praticadas no país, na
intensão de liberar mais rapidamente espaços para plantio e
pasto.
Biblicamente, os anjos são seres constituídos desse elemento,
os olhos de Cristo, descritos em Apocalipse, são chamas,
simbolizando a purificação daquele que Este contempla. O
lago de fogo, onde serão jogados o mal
Poucos são capazes de suportar os desafios desse lugar
usando seus antigos costumes de vida cotidiana comum, e se
procurarmos atravessá-lo dessa forma (ou simplesmente
sobreviver a eles) é bom que se presuma que para essa
viagem especial, o roteiro exigirá novas rotinas.
Pense em você em um calor forte de uma praia do Nordeste
brasileiro. Imagine que, por hábito do lugar que você veio
(e nesse exemplo, imagine um lugar frio) você não consiga
deixar de usar seu cachecol e botinas de andar na neve.
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Devidamente hidratado você conseguirá ir bem, mas teimar
em não se desfazer desses velhos hábitos tornará sua
caminhada um martírio. É tempo de saber como gastar as
energias.
O excessivo esforço durante o tempo de trabalho deve dar
lugar ao oposto durante os períodos de descanso.
Básico!
Algumas pessoas invertem isso e procuram dar continuidade
em suas tarefas durante suas pausas, como a noite em casa ou
na hora do almoço (e se esses forem líderes, imporão o
comportamento para seus liderados, propagando o estresse).
Não demorará nada para que os conflitos surjam, assim
como o cansaço crônico, originando então a inversão do
propósito, quando as tarefas começam a atrasar, já que se
adia o trabalho cotidiano na busca do período de pausas, que
foram utilizadas pela extensão do trabalho.
Os judeus tem o sábado como dia sagrado. Nele, não se
trabalha ou se faz qualquer coisa que seja classificada como
atividade física.
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Por ordem divina, eles têm obrigatoriamente que descansar.
Como povo com doutorado em deserto, é bom que se
aprenda com eles e se guarde bem os períodos de pausa.
Evite descansar sob o sol, ou quando não há fogo protetor
que o livre dos seus inimigos naturais na noite.
Se reeduque.
Ele – o ambiente – é árido por que raros são aqueles que ele
não destrói, já que a vida não foi feita para durar nele de
forma natural. Manter-se protegido nisso, buscando abrigo
que nos proteja da ação causticante local é regra obrigatória.
Entenda as regras, abandone os chavões que gostava de
declarar para explicar seus êxitos. Essas eram regras bobas e
na verdade, nunca funcionaram.
Além do mais, na busca de sobreviver e entender a vida a
sua volta, você pode estar marchando, sem saber, para sair
desse tempo (ou mesmo, que ele se torne indiferente em sua
força).
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Pare de dar ouvidos aos murmurinhos.
Pessoas que nunca trilharam sua atual situação sempre dirão
que você está onde está porque quer ou merece.
Possivelmente elas podem estar certas, o que simplesmente
não as manterá isentas de passar por provas duras,
semelhantes a que você agora sofre. A velha máxima que
“pimenta nos olhos dos outros é sempre refresco”.
Caso for dado a eles o infortúnio de nunca experimentar a
aridez de um deserto, subentende-se um sinal claro da
incapacidade destes em suportar o que você agora enfrenta.
De poder atravessar a dura prova, pois Quem conduz as
pessoas às provas sabe o quão reprovável este pode ser.
Às postas de chegar à Terra Prometida, o povo recuou
diante dos alertas sobre os perigos a serem enfrentados,
estranhamente esquecidos que Deus havia providenciado
tudo até ali.

Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra,
quarenta dias, cada dia representando um ano, levareis sobre
vós as vossas iniquidades quarenta anos, e conhecereis o
meu afastamento.
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Números 14:34
Os representantes enviados retornaram e desencorajaram
suas tribos, não vendo a possibilidade de receberem sua
herança, apesar de todos serem testemunhas de
incontestáveis sinais miraculosos do Céu e os murmúrios
tomaram força, fazendo-os recuarem daquilo que já era
deles.
Todos, incluindo os dois que deram parecer positivo,
estavam condenados a passar os próximos anos vagando
entre crises e guerras.
Eles, mesmo vendo os sinais miraculosos, por alguma
imbecilidade humana, não associaram esse poder à
capacidade de Deus em vencer suas batalhas. Quem mais
poderia fazê-lo?
É natural que pensamentos venham vagar em sua mente
entre lamentos ou xingos sistemáticos e aleatórios como: “a
vida pode ser uma porcaria”, ou “eu não aguento mais esse
lixo”.
Esses pequenos lamentos, se não interrompidos dentro de
você, podem te fazer tomar decisões com consequências
amargas.
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Cegam você da óbvia condução de quem sobrenaturalmente
te colocou no deserto que percorre.
Se você acredita que estes pequenos fragmentos mentais são
inofensivos, perceba o tamanho do estrago, ao cegar toda
uma população, mesmo diante de colunas de fogo, nuvens
de proteção, mares abertos, carne no deserto, entre tantos
outros fatos.
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Não reclame!
Reclamar está proibido. Não força o surgimento de
nenhuma solução. Se você tem uma alma dada a
reclamações sistemáticas ou no contexto da vida se coloca
como a eterna vítima: pare! Isso será mortal.
Quer ver uma revolução burra? Ouça os gemidos daqueles
que querem uma mudança nos moldes de suas mais egoístas
e mesquinhas necessidades.
Não que lhees faltem motivos para amaldiçoar seu dia segundo seus critérios, mas o silêncio sempre será mais
precioso que a maledicência. Repito: Uma das coisas
prioritárias é perder o hábito de lamentar.
O protesto poderia ser saudável quando precedido de uma
solução eficaz, mas mesmo assim, se você possui a solução,
está reclamando de quê?
Lamúrias e queixas criam um ambiente propício para o
desânimo, e a todos contamina como o fruto podre no
cesto.
Milhares de judeus saídos do Egito pereceram com a
mentalidade de escravos, mesmo não tendo mais qualquer
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corrente que o atassem e jamais entenderam o objetivo que
Deus possuía para eles. Além disso, a forma que se
propagava a maledicência entre as famílias judaicas foi
tamanha que o povo se acovardou diante da chegada a seu
objetivo, a nova terra a ser tomada, e o grupo inteiro pagou
com quatro décadas de vivência no ambiente que tanto
queriam se livrar.
O poder da lamentação é capaz de desvirtuar a unidade, e
isso significa colocar em risco a integridade de todo o grupo.
Quando pessoas defendem a divisão de grupos, descobrirão
em breve que isso as enfraquece. Os hebreus permaneceram
juntos debaixo de um único comando e dentro de um
único grupo de regras que persiste até hoje. Apesar dos
pesares, das perseguições e tragédias relacionadas a esse
povo, eles sobreviveram.
Não estranhe se interesses em você começarem a
desaparecer. Sua integridade é mais importante que sonhos
adicionais que não fazem mais parte desse momento. Se
Deus tem um plano, ele fará acontecer, mesmo que tenha
que operar em você mudanças de querer ou agir.

34

Mantenham-se unidos.
Quem conhece um pouco de informática certamente já
ouviu sobre a necessidade de, em algum momento, refazer,
reinstalar o sistema do computador, quando os arquivos que
os compõem por algum motivo foram corrompidos. Diz-se
que a integridade deste sistema está comprometida e por
isso, torna-se inútil.
Diante das frequentes frustrações experimentadas, é possível
que alguns cometam enganos, e valores que orgulhosamente
antes defendidos sejam abandonados, deixando de ser, aos
próprios olhos, íntegro, inteiro, pleno.
Ao ver isso, pode ser que outros queiram “extirpar o mal”,
se livrar da peça defeituosa que toma outra linha, causando
assim um rompimento do grupo.
Jesus ensinou que mesmo o inferno mantem-se unido, e
por isso os seus habitantes não eram derrotados.
Eu sei: básico.
Mas há quem defenda divisão de povos, países, igrejas,
credos. Quando os maiores impérios começaram a se
dividir, seu declínio foi inevitável: Diante dessas rupturas e
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cisões internas, implodiram em suas forças e foram
dizimados até a extinção.
Os pensamentos e deduções nos tempos ruins fazem que
queiramos desistir da família, romper casamentos e amizades,
abster-se da companhia dos que podem ajudar.
Existe uma tendência de Elias em correr para uma caverna e
pedir para desaparecer da existência, não tendo que sair de lá
nunca mais.
Por isso, manter as coisas rodando é algo primordial. A
vontade de dividir-se, de reclamar da sorte, está conectada a
falta de saúde emocional quando se abandonou o básico, á
agua, e acreditou que manter a antiga rotina não faria
diferença.
Nesse momento, procure parar, montar acampamento e
recuperar a integridade. Releia alguns capítulos, formate-se,
procure ver em que ponto a integridade de sua caminhada
está sendo prejudicada por procedimentos incompatíveis
com sua atual vivência.
Verifique as bagagens, mas se isso lhe for muito custoso,
muito possivelmente o Responsável fará isso por você, e
certamente você não entenderá esse procedimento.
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O plano de quem lhe enviou tem como objetivo te tornar
mais humano, e não mais rico ou saudável.
Jacó, ao lutar com o anjo em sua luta de ser abençoado, saiu
manco. Até um momento antes, ele não tinha problemas
em seu caminhar, mas era homem torto em suas decisões.
De qualquer forma, tudo que ocorre com Jacó está sempre
relacionado com a integridade dos que com ele andam e
não apenas com o individuo.
Embora pareça estranho que todo o capítulo fale da sua
necessidade pessoal de se desfazer de algo, é em nome do
benefício do grupo que você o fará.
Nas lutas você entenderá que uma causa te dará mais forças
para continuar do que a batalha egoísta por si mesmo.
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Dor: faz parte!
Não sou um sádico e não faço apologia ao sofrimento.
Não desejo nem aos meus inimigos que sofram com dores
de dente sem remédio ou quando o dentista não está lá para
atendê-los. Mas confesso que as dores tem uma capacidade
especial de ensinar o que os amores não conseguem.
2014 foi um ano especial.
Depois de um longo período desempregado, tentei alguns
concursos e não me classifiquei. Sem escolaridade necessária
para competir no mercado de trabalho pela vaga que
exercia, me vi sem colocação para voltar a ativa.
Tentei algo nas áreas onde entendia um pouco: música,
artigos sobre religião e literatura, tecnologia, internet:
fracassos.
Sem dinheiro, as contas atrasavam e a fé começava a ficar
sem sentido. Desfazer dos bens era necessário, assim como o
hábito de andar sempre arrumado e cheiroso começou a não
fazer sentido.
Para completar, quando chegamos no fim do ano e não
pude dar presentes para esposa, filhos e parentes, passear
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com familiares bancar jantares nas pizzarias e restaurantes,
ganhei de presente no dia de Natal uma torção na coluna
que me fez mancar até 2015. Aconteceu enquanto trocava a
água da minha cachorra e estava sozinho em casa.
A dor me fez perder o ar e tentar andar doía de um jeito
que me fazia rir, por mais esquisito que isso possa parecer.
Minha postura orgulhosa fez com que eu me arrastasse até a
cama e continuasse a tentasse viver como nada estivesse
acontecido. Creio que é natural entre os homens tentar
ignorar uma enfermidade tentando fazer com que esta
desista de lhe ferir. Talvez seja mais próprio da infantilidade
mantida nas almas masculinas.
Não procurei hospital e quando minha mulher voltou para
casa, vinda do hospital onde sua mãe fora internada dias
antes do Natal (minha sogra entrara em coma há meses, e
era cuidada em casa. Antes disso, já amargava num leito
havia mais de dez anos por sequelas de múltiplos A.V.C.)
me encontrou diante do laptop, escrevendo essas linhas. A
casa que permanecia desarrumada – ao contrário do que
prometi desfazer – acabou por aborrecê-la, mas como
mulher sábia, preferiu não falar nada e foi lavar a louça do
dia, sem nenhum protesto. Eu, tentando ser igualmente
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maduro, não tentei explicar as razões das coisas estarem do
jeito que estavam.
Ela demorou em perceber minha dificuldade em se
locomover, razão da minha falta de ação. Quando viu,
insistiu muito para que eu fosse a um Pronto Socorro, o que
me neguei veementemente. O remédio fazia efeito e aos
poucos, embora ainda me arrastasse, me locomovia mais
rápido.
A dor, da mesma forma que veio se foi: dez dias depois. Mas
antes, deixou um recado: queria fazer parte dessas folhas.
Queria que você soubesse que ela aparece quando quer e
quase sempre não temos como prevê-la.
Certa vez, meu professor de inglês- um garoto que admiro
muito – era acostumado a dar seu tempo para estudo e
trabalho, de uma forma intensa, como os caminhantes
novatos de deserto que não se adaptaram as regras: dormia
muito pouco e vivia para trabalhar.
Um dia, inesperadamente, ele faltou e ficamos sem aula.
Descobrimos que ele tinha sofrido um desmaio repentino.
O cansaço cobrou o preço no corpo.
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“É horrível não ter controle sobre o próprio corpo. Você
estar ali dentro, vendo tudo, ordenando que ele se levante e
ele simplesmente não têm forças” – disse ele, em inglês, na
aula seguinte ao ocorrido.
Lembrei bem dessa frase quando a dor veio. Entendi-a
perfeitamente.
Por mais que fingisse que ela não estava ali, sentia a fisgada,
mancava e procurava alguma parede que pudesse aliviar meu
peso sobre aquela agulhada. Por algum motivo, senti-la me
fazia rir e gemer ao mesmo tempo.
Um médico amigo receitou-me um anti-inflamatório que
me deixava em um estado de transe, não me permitia apagar
inteiramente durante o sono e nem ficar totalmente
desperto quando acordado.
Foram períodos de pausa nos trabalhos dos sites nos quais
sou articulista e em minha própria fanpage.
No último dia, tentava ficar em pé durante o culto quando
servia a ceia como diácono na igreja onde congrego. A dor,
que era apenas na base inferior da coluna, subia e descia pela
perna esquerda, fisgava a bexiga como se fosse cólica,
queimava a sola do pé, me envergava o corpo e fazia o calor
dentro do terno que usava ser mais insuportável.
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De pé, ao lado de outros diáconos, fechei os olhos e
simplesmente me concentrei em cada ponto daqueles
incômodos que as dores traziam. Não haviam forças para
formular uma oração decente.
O corpo procurava uma posição confortável para que aquele
incômodo constante fosse aliviado e, quando encontrou, por
mais torta e ridícula que fosse aos outros, fiquei na pose,
sem nenhum constrangimento diante dos outros. Não me
importava em parecer um ponto de interrogação, a Torre de
Piza ou uma vogal do alfabeto hebraico.
E então a dor se foi.
Compreendi a necessidade do cuidado que aquele pequeno
sofrimento trazia.
A dor mostra onde há algo errado, onde existe necessidade
de correção, e ela não está nem aí se você precisa muito de
sua saúde: você vai ter que parar e se cuidar.
Tenho 1,80 de altura, peso quase 100 quilos, mas um
pequeno estalo quando me abaixei para trocar a água da
minha cachorra foi suficiente para me derrubar.
Uma pequena pedrinha no meu sapato no inicio do dia me
deixaria manco no final do mesmo.
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Claro que estou sendo simplista e, na maioria das ocasiões,
temos que cuidar de uma forma menos irresponsável do que
a minha, mas dentro do contexto do meu deserto vivido,
aquilo tinha uma mensagem implícita.
Um excelente livro sobre as dádivas da dor foi escrito a duas
mãos por Philip Yancey e o Doutor Paul Brand, “Imagem e
semelhança de Deus”, onde estes descrevem como os
leprosos sofrem por estarem desprovidos da dor, fazendo-os
ficarem alheios aos alertas que o corpo emite quando algo
não vai bem. O que causa tantas amputações por
perceberem tarde demais que seus ossos quebraram e a carne
necrosou.
Se você ainda está sensível à dor, agradeça-a. Ela sinaliza o
lugar onde deve ser tratado, ou que algo não está como
deveria.
Compreender que, por maior que você pense que é, não é
preciso muita coisa para de nocautear. Sim: queremos
mostrar aos que estão a nossa volta que estamos além dessa
fraqueza que a todos assola.
Até que somos abençoados, e nos deparamos com nossa
fraqueza física, que nos obriga a assumir física e
publicamente nossa mais ridícula enfermidade, ou sofrermos
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inutilmente enquanto tentamos mostrar que ela não nos
abate.
Ou você muda ou você muda: o incomodo não dá opções,
por mais que você insista em mostrar a todos que você não
precisa disso.
A rigidez da prepotência normalmente é esmigalhada em
desertos, uma lição a ser aprendida.
A dor nem sempre tem sentido. Mas as vezes tem.
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Atenção na escolha do instrutor.
A peregrinação da imensa população de escravos judeus
saídos do Egito tinha um intercessor entre eles e Deus:
Moisés.
O Todo Poderoso tinha para aquela tarefa não o menino
Moisés, que escapou de ser morto em um cesto, sendo
cuidado pela filha de Faraó e ganhando formação e condição
especial até mesmo para o comando daquele país.
Também não fez do homem de 40 anos líder de seu povo
quando ele defendeu seu compatriota dos egípcios, mesmo
quando rechaçado por seus defendidos. Talvez pudesse
liderar uma revolução sangrenta e tomar o Estado Egípcio
para si mesmo com seu exército de escravos, renomeando os
monumentos faraônicos com o nome de seu Deus ou
destruindo qualquer ídolo pagão.
Na eternidade, tudo aquilo era o trecho de uma História
que seria contada pelos séculos, e um propósito que estava
muito além do que um homem temporal consegue
imaginar, embora hoje se possa compreender.
Deus tinha o seguinte plano: usar um ancião de 80 anos,
aquele que havia fugido e envelhecido no deserto durante
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40 anos. Um velho gago agora vinha em nome de Deus
reivindicar a libertação do povo Dele, e não ao povo que
era de Moisés.
O Moisés de quarenta não teria os atributos necessários para
guiar seu povo pelo Deserto. O de oitenta sim. A estratégia
divina previa um homem sem os ímpetos e virilidades da
juventude diante de um povo tão difícil. Um ancião
conhecedor do deserto, com a paciência de quem
apascentava ovelhas e sem as ambições de quem descartou a
vida nos palácios era o mais indicado para o cargo.
Assim que me converti, não durou nada para me ser dada a
oportunidade de estar à frente de alguns grupos na Igreja.
Sim: foi uma tragédia. Se eu não conhecia de deserto, como
poderia estar guiando meus irmãos para fora? Eles não viam
em mim a autoridade, por mais que eu quisesse ser o
homem de Deus capacitado a estar naquele lugar. E eu não
era.
Naquele tempo meu orgulho gritava que eles estavam
errados em não aceitar meu comando ordenado pela
liderança daquela igreja.
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Hoje, quase duas décadas passadas, vejo o quão arrogante
uma pessoa pode ser quando crê que conhecer o deserto é
desnecessário quando se precisa passar por ele.
Os anos de convivência não me transformaram em um líder
inquestionável, antes tornaram-me um companheiro de
meus irmãos. Entender que cada ovelha tem seu ritmo,
sentir o cheiro do rebanho na minha própria pele (sou
rebanho, oras), saber que as desgraças que os atingem
também me abatem. Eu queria ser chefe onde sempre
haverá um pastor espiritual presente. Talvez por não
entender – ou mesmo crer – que havia um Deus
comandando aquilo tudo.
Imaginava a necessidade de ser eu seu condutor porque não
conseguia ouvir o que eles ouviam: a voz do Espírito
guiando a manada.
E sim: procurei uma ovelha que pudesse me explicar porque
falhei vergonhosamente em ser o líder que eu julgava ser.
As respostas vieram de um discipulador que não sabe quem
sou, e nem sabe que eu o ouço e ainda sigo seu conselho.
Através das dezenas de palestras, entendi o quão distante eu
estava de ensinar, mas o quanto me faltava – e falta –
aprender. Eu não era nada do que imaginava ser. Era um
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vaidoso querendo ostentar uma liderança que não era capaz
de gerir. Queria ter em meu currículo a chefia de algo que
não se chefiava.
Estranhamente, ( e como são as estratégias de Deus!), em
meio a uma dessas crises, eu precisei viajar a trabalho.
Degustando de uma intensa tristeza pelas consequências das
mazelas que enfrentava em minha própria vida.
Não demorou muito e confessei entre lágrimas a um casal,
meus novos amigos locais, minha arrogância inaceitável
diante dos desígnios de Deus. Anos após essa confissão, um
desses amigos, testemunha da minha dor na época, ligou
numa noite em que novamente as coisas não pareciam nos
trilhos.
Claudio, esse é seu nome, começou um daqueles papos
triviais, sobre coisas que se via na vida, mas, diante de minha
interrupção e confissão sobre novas derrotas, confessou o
real motivo daquele contato:
Naquele dia sentiu uma compulsão inexplicável em me ligar
e me contar sobre o que meus relatos e buscas tinham
iniciado entre eles naquele lugar: eles, acostumados a um
tipo de visão cristã, viram naquele tipo de crise as respostas
para a vida de muitos (que também viviam aquilo e
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mantinham em oculto). Disse que grande trabalho na região
onde viviam (em Santa Catarina)havia começado e muitas
vidas estavam se entregando ao Evangelho.
Deus havia dado, sem que eu soubesse – ou pudesse me
orgulhar – a liderança genuína que eu, um dia, lamentei por
não ter, julgando-a inalcançável.
Quando olho para a trajetória que fiz, onde um fracasso me
levou a busca, e a busca me deu respostas, e essas respostas
compartilhadas deram a outras vidas soluções que eu jamais
imaginaria conseguir planejar em fazer, brota em mim uma
sensação de gratidão indescritível por ter sido usado em algo
tão grandioso.
Como um bom Calebe, mantenho por meu instrutor – que
não me conhece – admiração e respeito, mesmo que ele não
faça a menor ideia de quem eu seja. Que as crises que ele
passa continuem sendo fonte de inspiração para os que ele
ouvem.
Confesso que tive a oportunidade de enviar minha
declaração de gratidão por mensagem, mas creio que deva
ter passado despercebido diante da avalanche de cartas que
ele deva receber com mesmo teor.
“Parabolando:”
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A abelha enquanto faz seu trabalho na flor, não percebe que
acaba por cultivar mais flores em seu voo de volta a colmeia.
Nós, que estamos no Reino, nunca teremos ideia da
dimensão e alcance de nossos simples atos.
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Quem leva para o Deserto não é o diabo.
O filme 300 é baseado numa HQ e fala sobre os trezentos
guerreiros de Esparta. Logo no começo, eles mostram o pai
abandonando o filho sozinho, para que aprenda a viver nas
piores situações. Quando o garoto volta, após vencer os
piores pesadelos, está apto a ser rei.
Por pior e mais árduo que seja o ambiente desconfortável a
qual sua alma foi enviada, e mesmo que você tenha
encontros com o inferno em pessoa nesse tempo, não perca
de vista: quem te conduziu até ali foi o próprio Criador.
Como um pai que leva a criança a escola quando acha que o
tempo certo chegou, assim é quando estamos prontos para
deixar de sermos escravos e passarmos a fase onde deixamos
as coisas de meninos e já sabemos viver em qualquer
circunstância.
Jesus assim que se batizou foi levado ao deserto para ser
tentado, e após quarenta dias de fome e outras faltas básicas,
teve seu encontro com o tentador.
O teste submetido é texto para outro capítulo, mas por hora
não é difícil encontrarmos pessoas infantilizadas no meio

51

Guia de Sobrevivência no Deserto Existencial

cristão. Aqueles que Deus poupa, pois sabe que jamais
sobreviveriam a um deserto, por mais ameno que fosse.
O mundo mágico de Poliana, onde tudo sempre é bom, cor
de rosa e com seu lado fofo é facilmente encontrado no
meio das igrejas. Estranhamente, esse mesmo grupo se
transforma em uma comunidade de pessoas estranhamente
mesquinhas e frustradas em alguns casos.
As tentações vêm para todos, e normalmente se é tentado
pelas falhas que se tem: suas tendências a distorções em
determinada área. É nela que será provado. No deserto,
tudo se amplifica, nos tirando do orgulho e a arrogância de
nos acharmos melhores que os outros.
Pode ser que o propósito de você estar vivendo esse
momento tenebroso seja muito maior do que sua atual
existência seja capaz de entender. Tente explicar as
desavenças políticas e sociais para uma criança no préprimário.
Já pensou se pudesse voltar no tempo para se auxiliar? Elas
seriam inúteis! Seu “eu” mais jovem não aceitaria: você não
ouviu seus pais, por que se ouviria? O deserto pode te dar
esse poder de aprendizado.
Usufrua: por hora, é de graça.
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Tentação: os três tipos.
Não podemos ignorar que as provas contidas no deserto
incluem a presença pessoal do diabo.
Estranhamente, Deus dá o pior ambiente para viver e o
diabo oferece excelentes soluções e que não possuem em si,
pecados óbvios.
Se gerar pães era pecado, então Jesus, que era especialista em
multiplicar pães era um pecador. Ele fazia “pior”:
transformava água em bebida alcoólica.
Mostrar quem Ele era também não tem nada de errado ou
mesmo ter o que Ele veio buscar.
A saber, a finalidade dos atos demoníacos são matar, roubar
e destruir. Matar e destruir vidas, relacionamentos, amizades.
Roubar o respeito, a paz, a lealdade, a fidelidade. Isso são
coisas do inferno, o eterno efeito de onde Deus não estava.
Onde não há Amor, ali haverá degeneração gradativa.
Também já estamos cientes do uso constante da mentira
como ferramenta de trabalho para a colheita dos celeiros do
Tártaro. Ferramentas do inferno são usadas para manter esses
depósitos sempre cheios.
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Como dizem alguns, uma mentira repetida muitas vezes não
se torna verdade, se torna discurso político.
De qualquer forma, apesar da evolução, ciência e
conhecimento, desde que o mundo é mundo apenas três
modos satânicos de operação são usados para fazer cair. Os
mesmos foram usados no deserto contra o próprio Cristo:

a) Pão: A necessidade básica.
A fome fará com que muitos entreguem os pontos.
Não apenas a necessidade de alimento, mas de
preenchimento do vazio que a alma pede através do corpo,
podendo citar: sexualidade, afetividade, cuidado familiar,
saúde, paixão. Fazer com que as pedras virem pães não
prova quem você é. Fazer a coisa acontecer na sua vida em
um momento que elas não devem acontecer às vezes só
mostrará o quão caído somos. Você é resolvido nisso? Nem
só de pão viverá o homem.

b) Pular do pináculo: ser reconhecido entre os
homens.
Aquele gostinho de dizer às pessoas em volta “você sabe
com quem está falando?”.
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Conhece?
A necessidade egocêntrica de ser reconhecido, ser desejado,
de brilhar e ser adorado, é uma tentação cada vez mais
comum nas redes sociais: quantas curtidas um decote pode
receber? E aquela pose sensual? O que eu tenho que fazer
para alcançar reconhecimento? Se eu pular daqui,
conseguirei provar a todos quão grande eu sou – pensa o
tentado, diante da proposta.
Os fariseus espancaram Cristo para que ele confessasse quem
Ele era e, mesmo assim, o carpinteiro de Nazareth não o
fez.
Ele estava satisfeito com o reconhecimento que já tinha
alcançado em seu batismo. Não precisava de mais projeção
alguma.
“Esse é meu filho, com quem me comprazo” – bradou uma
voz tal qual um trovão aos homens. Para Ele, isso era
suficiente. Para muitos, não basta.

c) Se me adorares te darei tudo: O Poder.
Eis os atalhos do sucesso, dentro da moralidade satânica, que
a tudo corrompe.
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Claro que o homem em Cristo foi tentado a não ter que
passar pelo sofrimento da cruz que o aguardava, de receber
tudo o que veio buscar sem tantas dores e lágrimas. Sim:
Deus foi tentado. E isso não é pecar.
Essa tentação não se refere apenas à aquelas empresas que
por aí prosperam enquanto transformam o mundo numa
imensa lata de lixo não reciclável. Isso também gera morte e
destruição, e, portanto, é do interesse do inferno que
prosperem.
Hoje, nas novas políticas empresariais, cada pequeno gasto
cortado significa mais lucro: a matéria prima de baixa
qualidade pode substituir uma de melhor qualidade mais
cara e temos aí, mais lucro. Não importa se o produto agora
é inferior.
Atalhos.
Em Gênesis a serpente é condenada a se alimentar do “pó da
terra”, enquanto ao homem é dado voltar “ao pó” na
morte. Em Apocalipse, a serpente se apresenta como um
bem nutrido Dragão, cheio da morte de homens destruídos
pelos séculos.
Mas...
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Uma vez salvos pela cruz, estão livres para certo tipo de
morte. Tal linha de pensamento pode ser lida em uma
coletânea de C.S.Lewis, no livro “Cartas do diabo a seu
sobrinho”.
Ele comenta sobre o interesse maior do Sheol ser sobre
aqueles que resgatam vidas, já que estas não poderão ser
comidas, impróprias para o consumo por terem a marca do
sangue comprometendo o pó da terra. Esses tiram da mesa o
que interessa aos diabos.
Não precisa ir muito longe: conheça os bastidores das
religiões pelo mundo e entenderá do que falo.
Igrejas, além da capacidade de mudar legitimamente a vida
de homens e mulheres, possuem uma facilidade de captação
de recursos financeiros - em alguns países - que acabam
por atrair negociantes de diversos setores, e quando se fala
em dinheiro, Mamom, único deus reconhecido por Jesus
como opção dos homens, começam a surgir meios que
justificam tudo de imoral e antiético. Ai daquele que ir
contra as determinações financeiras.
Todo o poder e riqueza são capazes de justificar atalhos
fraudulentos, por mais óbvios que sejam seus erros. Perceba
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no texto bíblico que o que o diabo oferece não é negado
por Jesus: ele possui os reinos da Terra.
Se você não cai em nenhum desses três tipos de tentação,
que acontecem sistematicamente, não necessariamente nessa
ordem, então você é realmente excelente e Jesus não teria
necessidade alguma de salvá-lo da perdição eterna.
Agora, se você se acha excelente, seu ego narcisista já mostra
o quão soberbo é, e quer se mostrar aos outros em sua
potência. Sendo assim, já caiu...
As quedas no deserto ocorrem não pelas tentações, mas
pelos pecados que mancham sua alma e se apegam aos
discursos de Satanás.
Sua prepotência certamente odiou este último parágrafo. Sei
bem como é.
Imagine a seguinte situação: você, bem casado e resolvido
sexualmente, encontra uma pessoa que tem interesse em
manter relações sexuais com você de uma forma
descompromissada: a pessoa é feia, mal cuidada, exala mau
cheiro e possui um hálito terrível.
Isso representa uma tentação para você?
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Certamente, o leitor pensará: assim não, mas se fosse de
outra maneira, mais a meu gosto.
Compreende? Você tem restrições e preferências. É nelas
que sua queda acontece.
Caso não tenha percebido, o deserto está para você aprender
a ouvir e fazer a vontade de Deus. Muitos nem precisam do
diabo para cair em tentação, pois já seguem seus próprios
caminhos para, muitas vezes, terem que retornar de tudo
que fizeram e acabarem por ficar sem forças e suprimentos
para prosseguir.
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A porta de entrada não serve de porta de
saída.
Muitos conhecem a história da águia que em determinada
idade se coloca em retiro e quebra o bico, arranca as penas e
unhas, se renovando para mais um tempo de vida.
Pena que uma história tão bela e estimulante seja apenas
mais uma lenda perpetuada pelos cantos da internet. Já ouvi
em diversos púlpitos, em vários vídeos e apresentações
enviadas e em palestras de autoajuda. Serve para mostrar
que, com perseverança e vontade, conseguiremos ultrapassar
nossos limites.
O conto não frisa em alertar que alguns falham no processo
de renovação, e claro, a gente nunca se colocará no lugar da
águia que desiste de quebrar o bico, arrancar as unhas e
remover a sangue frio todas as penas. Gostamos de imaginar
que somos a fênix que venceu e se renovou, esquecendo
que essa ave mítica se refaz das cinzas sem esforço, já que o
milagroso caso ocorre espontaneamente após se desfazer em
chamas. É da natureza dela fazer isso, assim como é natural
dos pássaros voarem.
O deserto oferece uma versão diferente de fênix.
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Após algum tempo da saída do Egito, alguns hebreus, em
suas futricas, começaram a reclamar do milagroso pão que
aparecia a porta das tendas toda manhã. Cada vez mais, as
reclamações contaminavam os outros a ponto de olharem
para o “o que é isso?” (tradução literal do hebraico “Maná”,
o que acabou batizando esse alimento que vinha com o
orvalho da manhã) e declararem que aquilo era algo que já
não suportavam mais comer. Desejavam retornar ao Egito,
salivando ao pensar em seu cardápio de escravos.
O próprio Moisés, diante dessa lamentação, não sabia como
resolver: sem açougues ou feiras livres, como alimentar o
povo com outro cardápio?
Deus manda aves para alimentação, e no exagero de matar a
fome, as mastigavam ainda vivas. Eram os murmuradores
demostrando sua necessidade extremada e prioritária,
justificando suas frequentes reclamações.
Morreram engasgados em sua gula. Com os pedaços ainda
na boca que mal conseguia se fechar, deixaram ali de
contaminar seus irmãos com palavras roubadoras de
incentivo e vontade.
Deus quando põe um plano em prática, não nos dá a opção
de continuar sendo o que éramos.
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No filme Matrix, quando Morfeu oferece a New a opção de
entender a realidade ou esquecer para sempre, representadas
pelas pílulas vermelha ou azul, embora possa ser usada como
paródia para nossa conversão, não serve para o ermo. No
deserto, só há uma pílula vermelha. Você aceita ir, ou morre
junto com aqueles que nunca viram pílula alguma.
Quando se começa um processo de crescimento, de
amadurecimento, não se pode regressar a tenra idade: a fruta
não volta a ficar verde, e nem você caberá novamente na
roupa que um dia usou quando criança.
Parar de crescer não é voltar a ser criança: é deixar de
existir.

“-Há quanto tempo você tem 45 anos?”
Fazer o caminho inverso, na tentativa de desfazer o que
julga ser o caos certamente não removerá você dele. O
caminho é para frente.
Sei que isso parece uma frase de autoajuda e não funcionará
no deserto, mas é para que você se mantenha consciente
que o ambiente é hostil e não propício para criancices.
Cresça.
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O tempo e o percurso sempre serão
desconhecidos.
- Já chegou? – perguntou a criança ao pai pela centésima
vez em duas horas de viagem.
- Falta muito? – questionou a esposa novamente, mesmo
sabendo que a jornada prevista para o voo ultrapassa as nove
horas.
Olhe bem para onde está indo, já que sabe de onde veio.
Seja adulto nessa hora e perceba que o processo pode levar
mais tempo do que você realmente deseja que leve.
Quanto tempo a quimioterapia leva para recuperar um
câncer? Sempre funciona?
Quanto demora em se esquecer de um grande amor? Um
luto parar de doer? Quantos meses é preciso para a injustiça
de uma demissão ser perdoada pelo demitido?
Quanto é necessário para a tristeza de um adultério parar de
sangrar na alma do traído? Do abandono de um pai? De um
filho que parte sem se despedir?
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O que é necessário para que se larguem as meninices e
comece a andar como o ser humano que Deus projetou para
você?
Se você tem as respostas para essas perguntas, talvez comece
a entender que não é quanto tempo leva para terminar, mas
quando resolveremos abrir mão dessas dores.
Ponha em sua equação de cálculo de tempo, quando e onde
Deus não é dado a revelar seus caminhos a certos tolos que
não conseguem calar-se diante dos planos do inferno.
A dor e o cansaço são duros, mas Canaã, a cidade prometida
será conquistada por guerreiros, e não por escravos que
vivem lambendo feridas nunca cicatrizadas.
Perceba que Deus trabalhava pela unidade de uma
comunidade. Ele não pôs o grupo em risco mantendo
pequenos envenenadores prejudicando o coletivo.
Saiba que o escravo tem que morrer e que perece, para que
os remanescentes cheguem salvos ao destino planejado.
Até quantos anos um pai tem que pajear os primeiros passos
de uma criança que aprende a andar? Até os trinta anos?
Esperança sempre.
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Expectativas jamais.
Nada de frustrações exageradas quando a solução não estiver
na próxima curva ou você julgar que já vagou
demasiadamente por essa região tão desprovida de atrativos.
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Quando tudo for superado, você será maior do
que é hoje.
Assim que me converti, algo estranho aconteceu.
Eu não era mais convidado para as rodas de amigos. Não era
bem vindo, e quando insistia em me aproximar para mostrar
que eu era o mesmo, um silêncio caia no local. Não queria
aceitar que eu era o assunto.
Era um corretor de imóveis e contrariando os pregadores de
prosperidade, parei de vender a ponto de passar necessidade
em casa. Naquela época já não podia compartilhar essa dor
para alguns irmãos porque esse tipo de “derrota” não era
propaganda boa para aqueles que chegavam à igreja.
Perdi minha mesa de trabalho e o telefone da minha casa era
frequentemente acessado pelas empresas de cobrança.
Na época pouco antes da conversão, os vendedores eram
bombardeados com cursos de autoajuda e eu, que também
entrei de cabeça nessa, consumi sem poder pagar, esperando
que o “universo” resolvesse tudo, conforme eu aprendera na
Neuro-linguistica.
Fali.
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Sem dinheiro para por combustível no carro velho (com
apenas duas marchas funcionando), ia a pé para o trabalho, e
no percurso de meia hora até o serviço, minha mente era
assaltada por acusações sobre os fracassos que – supostamente
- eu vinha colhendo por conta da minha escolha mal feita,
que só trouxe prejuízo e perda. Fui espírita e a mentalidade
sobre carma ainda permanecia em meus raciocínios.
Um irmão da igreja contou para a esposa que havia me visto
em um desses trajetos. Relatou, aos prantos, que me viu
como louco, falando sozinho e parando de quando em vez,
no meio da calçada, como se fosse cair de joelhos em oração
pungente.
Eu não me lembrava disso. De ter andando feito doido na
rua, fazendo coisas que eu abominava quando via crentes
fazendo.
Não.
Não tenho saudade desse tempo. Foram tempos tristes e de
muitas derrotas e humilhações, descobrir verdades sobre
amizades que nunca existiram, pessoas que te admiravam
enquanto sua projeção no meio vai bem. Sentir o gosto das
alfarrobas, alimento que o filho pródigo disputava no
chiqueiro quando o dinheiro acabou.
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O bom é que não é culpa de um individuo em específico: as
pessoas agem assim naturalmente quando alguém está com
dificuldades crônicas.
Então pare de imaginar que você terá uma grande história
para contar.
Derrotas e perdas acontecem. Com todos.
Esse é um dos trechos dessa caminhada a ser superado. Isso
se não ficar nele pelo resto da vida, remoendo a raiva do mal
que lhe fizeram.
Mas...
Aquele que se desilude, o faz por ter se iludido um dia.
Seu entendimento maduro sobre amizades, dinheiro,
família, casamento, sexo, investimentos sólidos, vida social,
sonhos, foi aprendido por ter passado nessas areias ou por
quem viveu onde você está. Este manual, por exemplo.
O que abandona a ilusão não pode culpar ninguém por isso.
Nem sempre se consegue evitar uma ilusão, aquela bela
história que não passava de uma muleta para mascarar uma
verdade difícil.
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Mas desiludir-se não é necessariamente descobrir que o
final de todo caminho é um beco sem saída. Um mundo
sem fadas e minotauros literais não é um mundo isento de
magia. É apenas uma existência isenta de algumas magias
absurdas. Só algumas.
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Mapeie os oásis que encontrar
Esses locais surgidos no deserto são pequenas ilhas de
descanso em meio à aridez da vida.
Eles surgem por terem fontes de água que proporcionam a
continuidade da vegetação no local.
É primordial que sejam sempre marcados como pontos
estratégicos e a eles recorridos sem moderação, sempre
lembrando que esses pontos de alívio são apenas passagens
na sua peregrinação.
Por mais que ali haja alívio, é momentâneo e não deve ser
tido como definitivo. São os bons restaurantes na beira de
uma estrada, são as boas conversas em volta de uma mesa,
são os bons livros, são os momentos que reservamos para
edificar a alma.
São as pequenas vitórias e sinais de Deus dizendo para você
continuar, aquela ajuda na hora certa, o abraço de incentivo,
a oração de encorajamento que confirma o que Deus disse
quando você entrou nessa. Momentos de acampamento e
não de construir alicerces perpétuos.
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Não se planeja viver em postos de gasolina, por melhor que
sejam as lanchonetes desses lugares.
Como dito no começo, água e descanso são altamente
necessários, e aprender com maestria onde encontrar e fazer
a reposição dessas coisas fará de você cada dia mais prudente
e sábio.
Por isso os oásis são insuficientes. Caso contrário você
montaria sua cidade ali.
Não existe problema em edificar cidades no deserto quando
você aprendeu a viver sem crise na crise.
Na verdade, quando você aprende isso, o deserto deixa de
ser o que é - especificamente para você. Você olha a sua
volta e não vê aridez: vê sustento e abrigo.
Pesquisas revelam que dez por cento da população do
Oriente Médio vive dos rebanhos e moram em
acampamentos eternos nesses lugares, onde armam e
desarmam suas tendas de acordo com a necessidade da vida
que levam.
Mesmo entre os Hebreus houveram tribos que fizeram suas
cidades durante a travessia.
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Saber andar ali é saber viver em qualquer lugar.
Mas lembre-se: você não está sozinho, e nem todos
entenderão o que você entende. O que você discerniu não
aconteceu de forma geral. É pessoal, e geralmente,
intransferível.
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Miragens não são alucinações coletivas
Para planejarmos um trajeto, um percurso seguro, temos
que entender que nem sempre o que todos veem de mágico
ou miraculoso, O é.
Numa estrada asfaltada, onde o sol escaldante eleva sua
temperatura, podemos enxergar formações visuais que
parecem estar lá, mas não estão.
Estas ilusões são apenas o resultado ótico das ondas de calor
emanadas do asfalto.
Eis aí o risco: quando apenas um é atingido pela visão,
pode-se entender que o mesmo está iludido por algo que
outros não enxergam, mas o que fazer quando a ilusão é
grupal?
Assim é no deserto, quando as altas temperaturas do
ambiente mostram coisas que não estão lá. As falsas
propostas de saída em momentos de cansaço podem fazer
com que toda uma comunidade abrace uma esperança que
não levará a nada.
Tribos foram engolidas pelas areias quando escolheram que
a “ferramenta” dada literalmente por Deus poderia ser
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questionada, ou que o líder de uma família poderia ter um
planejamento melhor do que as ideias divinas e ir contra a
ordem de um Deus onisciente – quando guardou despojos
valiosos e amaldiçoados de guerra. As consequências dessa
ação foram a derrota na batalha seguinte, resultando na
morte de diversos companheiros de caminhada.
É apenas uma miragem de lucro. Só uma coisa óbvia
plantada pelo diabo querendo fazer com que todos pereçam
em sua caminhada.
Alguém, querendo questionar a radical ação de Deus contra
a família destruída por seu ato, poderia responder o que
aconteceria se a ação fosse branda e simplesmente ficasse por
isso mesmo? Certamente, o valor dos despojos seriam mais
importantes do que a batalha em si, e rapidamente muitos
estariam mais preocupados em adquirir – mesmo contra as
ordens divinas – do que se empenhar em lutar por seu
irmão. Haveriam novas derrotas.
Fique atento a isso: você não é o milionésimo acesso do site
que te sorteou com um carro zero, de graça.
Aprenda a discernir que o desespero pode fazer um grupo
equilibrado perder a noção e querer acreditar em coisas que
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simplesmente não existem, embora todos possam ter a foto
para provar que era real e não uma ilusão.
E daí se todos concordam?
O fato de todos estarem de acordo sobre uma solução não
muda a necessidade de se constatar que o próximo passo só
deve ser dado após a verificação de que não se trata de mais
uma das várias miragens possíveis no deserto.
Correr atrás dessas ilusões comuns no deserto é uma das
maiores causas de perecimento dos principiantes.
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Tempestade de areia
- O que você tem? Tá triste...
- Estou sim. Acho que entendi de forma errada uma
resposta dada por Deus quando estava orando...
A pessoa olha sem entender e
veementemente que você enlouqueceu.

sai,

acreditando

Falar de uma tempestade é normal: Trovões, relâmpagos,
enchentes, pessoas ensopadas presas no congestionamento.
Esse contexto é comum, é aceitável. Todo mundo vive e
conhece.

- Qual seu problema?
- Minha mãe não me entende...
Chuva das normais, daquelas tipicamente adolescentes.
Mas explicar uma tempestade de areia para quem nunca viu
deserto é como falar do papo que teve com Deus para um
ateu ou agnóstico.
A tempestade de areia – ou poeira – ocorre quando a
umidade fica abaixo de 80%, e é uma exclusividade dos
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desertos. Só quem está ou foi entende que existem situações
exclusivas para o ambiente.
Não se usa guarda-chuva para isso. É hora de se proteger,
se abrigar, reconhecer que não há caminhada segura nessa
situação.
Alguns se aborrecem com os que creem: estes falam como
se vivessem em um mundo alheio a realidade, quando na
verdade eles vivem em um mundo real, mas além daquele
que a pessoa – ainda? - não experimentou e, portanto, não
entenderá.
Não é uma questão de exclusivismo ou ser esnobe.
Hoje, viver um mundo onde a presença de Deus é
contextual e não apenas nominal ou fantasiosa, é algo
incompreensível para a grande maioria.
Também ressalto aqui, caro leitor peregrino, que seus
assuntos sobre esse livro não surtirão grande efeito com
muita gente: falamos sobre dores, cansaço e solidão. As
pessoas gostam de coisas opostas a isso.
Elas preferem as festas, não os velórios. Apreciam as delicia
das praias, não a sobrevivência nas tempestades.
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Você, que olha para isso, compreende o comportamento,
por já ter passado por ali, nas vielas e estreitos daquelas vidas.
Elas não. Não fazem ideia do que é isso.
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Quando a fé faltar.
Sim, amigo.
Você se questionará sobre a existência Daquele que te
conduziu até aí.
Haverá um momento que olhará no espelho e se achará um
louco por confiar no que julgará –inicialmente em secreto –
uma fantasia infantil conduzindo sua vida como se fosse real.
Questionará suas ideias, e estranhamente a voz Dele
parecerá apenas uma ilusão jamais ouvida. A sensação de ter
acabado de acordar de um sonho bom, onde a realidade não
permite mais a magia tola do crer, será algo angustiante e
você procurará desesperadamente tirar essa lógica de dentro
de sua alma.
Dois fatores costumam acontecer nesse momento:

Deus silencia.
Claro: seria muito mais fácil se Ele mandasse um raio ou
qualquer show pirotécnico para nos convencer (isso se Ele
existir. Eu sei, não estou ajudando), Ou simplesmente
atender instantaneamente aquela necessidade urgente,
sanando o desespero que se instala, seja este uma ameaça de
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agressão e morte, doença terminal ou a prestação atrasada de
um bem qualquer. Essa “falha” em ser atendido por Deus
certamente nos fará, em algum momento da existência,
duvidar da providência divina.
Mas Ele se cala, apesar de muitas vezes você saber
perfeitamente que Ele está lá, atrás da porta, parecendo
fingir que não há ninguém em casa enquanto você fica
ensopado de desgraças do lado de fora.
C.S.Lewis, um dos maiores representantes do entendimento
Cristão no século XX foi ateu até os 35 anos, e sua
conversão a Cristo se deu em meio a um passeio noturno.
Seu personagem infantil mais famoso é Aslam, das Crônicas
de Nárnia, sendo este leão a representação de Jesus em suas
narrativas.
O mesmo escreveu dois livros a respeito da dor, onde o
segundo, Anatomia de um Luto, revela um homem irado
com Deus pela morte de seu grande amor. Ele dizia: “Eu
gostaria de pensar que Ele não existe, mas eu sei que Ele está
lá. Ele me parece um sádico agora”, declara em certo
momento de sua amarga dor de viúvo, referindo-se a Deus.

Não faltarão coincidências que te conduzam ao
ateísmo:
80

Você sempre se deparará com situações, ideias e pessoas
oferecendo esse tipo de raciocínio nesse momento (um
“sentimento” cada vez mais irresistível).
Falo em coincidências porque se você já atingiu esse grau de
descrença, tudo não passa disso: o acerto aleatório, sem nada
orquestrando a ordem dessas chegadas em qualquer bastidor
de outra dimensão. O “universo”, passará a ser esse imenso
organismo que se formou por si mesmo, e provocou essas
colisões céticas em sua vida de forma acidental. Você crerá,
cada vez mais, que acidentalmente, tropeçou na realidade.
Sim: você possivelmente olhará a sua volta e se perguntará
se só você está descrendo diante de tamanha obviedade dos
fatos, enquanto a devoção de tantos companheiros da fé
permanece, parecendo ignorar a absurda ideia em que se
agarram: Um ser imaginário regendo suas decisões mais
importantes.
Infelizmente, não posso ajudá-lo nesse momento.
Talvez você tenha se interessado por este pequeno e tosco
manual apenas por causa desse capítulo.
Lembro-me que ao passar nessa esquina da vida era
exatamente essa resposta que eu buscava desesperadamente.
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Dentro de mim já me sentia uma farsa quando pregava sobre
um deus que poderia ser Odin, Osíris ou Wolverine, tanto
fazia. Eu já era uma farsa.
Mas ninguém podia saber que eu já não cria! Muitos
mudavam de vida apenas por acreditar nessas coisas e eu
fazia parte da liderança da minha comunidade cristã: era
importante que continuassem crendo e tendo uma chance
de melhorar suas existências, abandonar seus vícios, abdicar
de seus comportamentos nocivos.
Minha experiência, totalmente pessoal, me conduziu a uma
encruzilhada: crer ou não, sem promessas, sem expectativas,
sem esperanças de que um dia Deus permitiria ser visto
novamente em minha intimidade.
Escolher crer, apesar de não existir nada que pareça valer o
esforço. Dizer ao “Grande Nada” que você ficará, mesmo
que seja por uma grande fantasia. Morrerá seguindo o que
pode ser apenas a crença em uma existência divina
imaginaria. E assim, eu escolhi.
A partir desse ponto dramático, talvez, as coisas se
reencaminhem. No meu caso, quando aconteceu, estava de
joelhos em um assoalho frio e sujo, sozinho, em lágrimas.
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Talvez sua mente volte a pensar de uma forma
diferentemente “racional”, e não me peça para explicar essa
lógica. O mundo todo crê no absurdo. Qual o problema de
se escolher um lado absurdo para crer?
Certa vez, Jesus fez uma declaração bombástica aos
discípulos: eles teriam que comer da carne de seu corpo e
beber do seu sangue, o que para um judeu é inconcebível, já
que mal podem tocar em um cadáver sem ficar impuros.
Muito menos praticar o canibalismo. Nesse momento,
muitos abandonaram o Mestre, ficando apenas doze.
- Vocês não vão? – perguntou o Cristo aos remanescentes,
sem parecer se importar com a perda de tantos seguidores.
Ele poderia ter corrido atrás dos desertores e dito: “não é
por aí! Calma lá!” e explicar a todos o verdadeiro significado
daquela declaração.
- Para onde iremos se a Verdade está com você? –
respondeu Pedro à questão messiânica.
Quando se anda com Deus, não existem outras opções, e
Ele não tentará convencer você que Ele é quem é, nem tão
pouco se obrigará a lhe dar satisfações, independente de sua
indignação.
Não perca o foco: Ele é o que é.
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Como citou Ed Renê Kivitz:

“Nãos nos falta, como o Paulo de Tarso, ter uma queda no
caminho para Damasco. Falta que nos caia o caminho de
Damasco sobre nós”.
Tentar convencer alguém de sua própria fé é a coisa mais
absurda que alguém pode fazer. Como fazer algo crescer
espontaneamente? Se eu o obrigo, espontâneo já não é.
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Regra de ouro para sobrevivência
E se você testemunhasse uma existência sobrenatural?
Sua família passa as férias numa praia quando um bando de
fugitivos lotam as areias. Afunilados, aquela multidão tenta
escapar da força militar nacional, que tenta mantê-los no
país.
Então, um senhor levanta um cajado em frente ao mar e
este começa a se abrir, formando uma pista que inexistia
antes dele erguer seu braço. Da mesma forma que a
multidão chega, sai, esvaziando as e atravessando o mar
numa avenida profunda e inexplicável.
O povo já atravessou e a avenida permanecia. É quando a
força armada chega, com viaturas, carros e motos. Estão
fortemente armados, e se deparam com aquele vão
inexplicável nas águas, a rota de fuga dos escravos.
Como explicar a faraó que os fugitivos escaparam num canal
aberto com paredes invisíveis através do mar? E por que não
fomos atrás deles pelo mesmo vão?
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Foi assim que o exército se enfiou naquele tubo d’agua. E
dessa maneira foram mortos quando a passagem se fechou
com eles lá dentro.
Do outro lado, já no seco, uma nuvem cobria a população,
protegendo-a do sol. Dizia-se que a noite, quando o frio
vinha, uma coluna de fogo ardia, protegendo-os do frio e
dos bichos selvagens e venenosos do lugar.
Todos daquele povo viram as pragas do Egito atingirem
apenas um grupo e não o outro.
Não falo de fantasias ou alucinações: Falo sobre sinais reais,
visíveis a muitos, amigos e inimigos. Fosse hoje, estes
eventos poderiam estar na internet, em diversos vídeos mal
feitos por celulares e com alguma legenda engraçadinha.
Mesmo assim, eles não conseguiam entender o que viam, a
dimensão do Autor daqueles sinais, a força que Aquele
protetor possuía e até onde era capaz de chegar.
Não era o deserto que os deixavam cegos. O ambiente era a
escola que abriria os seus olhos. Cegos eles já eram.
Os judeus que hoje vivem em Israel convivem com
temperaturas de 50° e chuvas raras. Mesmo assim, exportam
tecnologia em agricultura e não passam fome. O Grande
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Jeová é crido e cultuado, e aquele povo continua
procurando manter seus preceitos.
Eles já possuem a tecnologia e o armamento necessário para
manter suas defesas. Não existem mais os grandes sinais
miraculosos da antiguidade.
O milagre visto no deserto foi suficiente para o hebreu
abandonar a mente de escravo e poder tomar sua terra. A
diferença não foi a arte da guerra aprendida na caminhada,
mas a capacidade de obedecer a Deus em cada passo, em
cada palavra, em cada comando.
Quando chegaram a Jericó, uma ordem estranha de ataque
surgiu da liderança: Cercar, rodear a cidade, tocar trombeta.
Eles assim o fizeram, e assim venceram.
Se por acaso for conveniente a Deus que você morra no
deserto, então alegremente o faça, pois sua história nesse
mundo acaba assim. Esse é seu conto.
Mas saiba que é Ele, o Grande Eu Sou que estava o tempo
todo, a sua frente, abrindo seu mar, controlando o diabo,
deixando doer, mostrando oásis e mandando as tempestades
de areia.
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Caso você não perceba todo o staff que lhe cerca pela
cegueira de seus pecados e orgulhos, procure essa certeza,
mesmo que lhe seja irracional.
Muitos ficam no deserto por ignorarem a regra número um:
Crer incondicionalmente que Deus está no comando.
Trabalhe com o rigor do que faz tudo sozinho. Seja grato a
Deus como se Ele tivesse tudo sozinho. Lembre-se que o
trabalho humano para ressuscitar Lázaro foi retirar a pedra.
Por mais que não lhe pareça:
Escolha crer, aprendendo com o que testemunhou na sua
vida.
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O fim da travessia
Fim de uma travessia não é fim de guerra. É só uma batalha.
Na tentação de Cristo no deserto, quando o diabo se retira,
derrotado em suas tentativas de fazer Deus cair em pecado,
O Evangelho registra algo que passa despercebido por
muitos.

“Quando o Diabo acabou de tentar Jesus de todas as
maneiras, foi embora por algum tempo.” Lucas 4-13
O deserto não é o único lugar para ser tentado, e nem só ali
haverá luta.
Quando os hebreus chegaram a terra prometida e ficaram
diante da sua herança, não viveram um período de descanso
e sim de guerras (e novas derrotas, que aconteceram logo
após a batalha em Jericó).
Ansiamos pelo fim de um longo período de lutas apenas
para desfrutar do descanso, quando na verdade, ela acontece
para que outras batalhas maiores apareçam e estejamos
preparados.
Deixei para dizer isso no fim. Não quero que desanime.
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Minha oração é que não seja dos que choramingam pelos
cantos do caminho, nem tão pouco um cínico que, cansado
da luta, não crê mais em nada e espera apenas que isso tudo
passe.
Não morra dessa maneira.
Escrever isso, enquanto se vaga entre tantas dunas e
sequidão sem fim, não foi fácil.
Você pode completar esse modesto manual. Rabisque-o. É
seu manual de viagem e pode ajudar a outros nisso.
Em breve, quem sabe, nos reencontraremos para mais um
papo.
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