
  

A BUSCA 

 
  

O ideal de cada um é produto de uma consciência coletiva 
associada a oportunidades, gostos e vocações. Entretanto, há mais coisas que 
devem ser perseguidas do que simples realizações mundanas. Ainda assim, a vida 
é comumente vivida em função de se alcançarem metas e objetivos, sendo que, 
normalmente, isso tudo ocorre sem a preocupação do que virá depois da morte 
(como se a vida jamais terminasse). Na verdade, não há quem não tenha 
momentos de reflexão a esse respeito, porém, logo sufocados pelos apelos quase 
sempre urgentes do cotidiano. No entanto, quem poderá evitar o inevitável e 
alterar o natural desfecho da vida? 

 

A resposta é certa: ninguém. “E qual de vós, sendo solícito, 
pode acrescentar um côvado à sua estatura?” (Lc. 12: 25). Não há, de fato, como 
fugir da realidade nua e crua: todos nós havemos de alcançar o ocaso de nossos 
dias. E felizes são aqueles que lá no final têm a certeza de que Deus os espera. 
Todavia, em infeliz contrapartida, muitos são os que “correm atrás do vento” e 
veem a esperança em que apostaram suas vidas ficar para trás, se perder no vazio 
(porque era falsa e/ou efêmera). Triste fim, irremediavelmente sem volta, e 
definitivo. 

 

Ainda que vivida uma vida honesta pelos padrões do mundo; 
mesmo com todo o tipo de vantagens e regalias; e tudo que se podia conquistar, 
conquistado; ainda assim, onde estarão o tempo e sua glória depois dessas coisas? 
Gastos e consumidos, sem que haja meios de revertê-los em novas chances. Nesse 
momento crítico de qualquer existência, isto é, no dia e momento da morte, nada 
mais há que se fazer, senão pagar o preço de uma escolha. E não nos esqueçamos 
de que a vida é breve. 

 

O passado, portanto, nem como lembrança serve, a não ser para 
os que ainda por um tempo ficam, mas que caminham também em direção ao 
mesmo fim. O tempo passa igualmente para todos, e é nele (no tempo), entre seus 
dois extremos (nascimento e morte), que o ser humano tem de fazer as suas 
escolhas (que determinarão sua condição na vida e seu futuro pós-morte). Além 
dos ideais próprios do homem, então, deve ele buscar durante a vida o seu 
complemento espiritual. A verdade, porém, é que só o Senhor Jesus tem como 
suprir essa busca, comum a todos os homens. 



  

E o homem, por sua vez, geralmente busca respostas em 
relação ao sobrenatural confiando em outros homens e se esquecendo do Senhor. 
“Na verdade a terra está contaminada por causa de seus moradores; porquanto 
têm transgredido as leis, mudado os estatutos, e quebrado a aliança eterna” (Is. 24: 

5). Doutrinas e mais doutrinas estranhas à Palavra de Deus se espalham pela face 
da Terra. Muitas delas usam como base a própria Bíblia Sagrada, pois nem 
criatividade seus idealizadores foram capazes de ter. Fábulas e mitos abundam e 
confundem muitos desavisados, levando-os a caminhos de morte. “Por isso a 
maldição tem consumido a terra; e os que habitam nela são desolados; por isso 
são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam” (Is. 24: 6).  

 

No meio desta confusão, todavia, muitos acabam se 
encontrando com o Senhor e com humildade reconhecem Sua Soberania, pois são 
cheios de Seu amor. Submetem-se ao Deus Vivo e passam a viver e experimentar 
Sua plenitude. Percebem que a busca não é mais sobre a verdade ou realidade, 
mas pela intimidade diária com o Criador, minuto a minuto, ansiando por ouvir 
cada vez mais a Sua voz. Percebem também que Deus nos deixou um Manual (a 

Bíblia) e que a leitura Dele não é mais algo difícil e incompreensível, mas 
verdadeiro alimento e consolação para as nossas almas e espírito. 

 

Jesus Cristo, que é a Luz, é quem tem o poder de desmascarar 
todas essas doutrinas malignas e falsas, que operam nas mais densas trevas, 
disfarçadas em caminhos idôneos e retos (mas são heresias). Tanto assim é que 
nos diz a Santa Palavra de Deus: “E não comuniqueis com as obras infrutuosas 
das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo 
é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque 
a luz tudo manifesta. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os 
mortos, e Cristo te esclarecerá” (Ef. 5: 11 a 14). Aqueles que tiveram a 
oportunidade de conhecer Jesus puderam ver que todo o resto é enganoso, pois a 
experiência com Ele é única e inigualável. 

 

Só há um Caminho. E sua busca não termina naquele 
determinado ponto, quando você finalmente O acha. Na verdade, uma nova busca 
começa nesse exato momento e se prolonga pelo tempo de nossas vidas, porque o 
amor de Deus é tão maravilhoso que ficamos dependentes d’Ele, em todas as 
coisas. Não há fanatismo nisso, nem tampouco “lavagem cerebral”, mas uma 
vontade e uma maravilhosa necessidade de se estar junto do Pai, a toda hora, 
sempre. E temos que dividir essa alegria com o Mundo, por mandamento e 



  

também por fraternidade (amor), porque a vida por ela mesma é dura e permeada 
de sofrimentos, mas com o Senhor nela estamos resguardados dos danos que isso 
causa. 

 

Ora, qualquer um que assiste a um amigo ou familiar se 
converter ao Senhor e mudar de vida, pode atestar por si mesmo se Deus opera ou 
não. Coisas sobrenaturais começam a acontecer na vida daqueles que se põem aos 
pés de Jesus. A partir do primeiro e singelo passo, tudo se faz novo e as veredas 
daquela pessoa vão sendo, aos poucos, endireitadas. É um verdadeiro milagre de 
Deus, que acontece por conta de Suas promessas: “E guiarei os cegos pelo 
caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar pelas veredas que não 
conheceram; tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. 
Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei” (Is. 42: 16). Como alguém pode 
ir contra essas coisas e quem não almeja isso no seu íntimo? Quando Deus opera, 
todas as dúvidas desaparecem e um novo horizonte desponta. 

 

É real – eu digo – é real. Aconteceu comigo e pode acontecer 
com você também (vide Tt. 3: 3 a 6). Sou homem, contudo, e não espero que 
ninguém confie em mim. Apenas dê o primeiro passo em direção a Jesus, receba e 
seja portador do Espírito Santo, e Ele te mostrará todas essas coisas (vide Rm. 12: 

2). “Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no 
Senhor” (Sl. 27: 14). 

 

O sobrenatural está posto diante da sua vida e no seu caminho. 
Não se feche para o Evangelho, antes prove do amor de Deus e nunca mais você 
será o mesmo. As bem-aventuranças e a plenitude te esperam, somente ouse e 
estenda as suas mãos para que possa recebê-las. Ainda que haja dúvidas no seu 
coração, eu te desafio a experimentar e lhe garanto algo jamais visto ou sequer 
imaginado. “Engrandecei ao Senhor comigo; e juntos exaltemos o seu nome. 
Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores” (Sl. 

34: 3 e 4). Assim será também com você, se der o primeiro passo... “Justos e 
verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos” (Ap. 15: 3 – última parte). 
Aleluia, glórias ao Senhor, em Jesus.  
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