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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. Acredito que todos, sem nenhuma exceção, já passaram por 
momentos em que o chão desaparece, aquela luzinha no final do túnel é 
imperceptível e o que vemos diante de nossos olhos são nuvens pesadas, 
prenúncio de uma forte tempestade.  

 
Em momentos assim é comum que a tristeza tome conta de nosso 

ser e desacreditemos que possa haver uma saída, por menor que seja. No nosso 
íntimo perguntamos: onde está Deus? Se Ele afirmou que ama os seus, porque 
não se importa com o que me acontece? 

 
A boa notícia que trago é que não somos exclusivos nestas 

indagações. No Salmo 102 encontramos uma afirmação muito semelhante a 
nossa: “Ó Senhor, ouve a minha oração... não escondas de mim o teu rosto 
no dia da minha angústia; inclina para mim os teus ouvidos... ouve-me 
depressa.” (versículo 2). Um pouquinho antes, no Salmo 86, encontramos: 
“Compadece-me de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo” (versículo 3). 
E os momentos de angústia continuam, agora no Salmo 77: “Lembro-me de 
Deus, e me lamento; queixo-me, e o meu espírito desfalece.” (versículo 3). 

 
Um poeta paraibano (Augusto dos Anjos) lançou um facho de luz 

no final do túnel, quando afirmou: “A esperança não murcha, ela não cansa, 
também como ela não sucumbe a crença. Vão-se sonhos nas asas da 
descrença, voltam sonhos nas asas da esperança”. 

 
Teremos múltiplos momentos assim, mas temos que nos fortalecer 

na única ESPERANÇA, ficando nossas bases na fé e portando-nos com vigor, 
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fortalecidos nEle. (1ª Coríntios 16:13) E por falar em FORTALECER-SE, 
encontrei entre os meus alfarrábios um texto nesta temática, a qual compartilho: 

 

FORTE 
 
A pedra é forte, mas o ferro é mais forte que a pedra, que se torna 

pó.  
O ferro é forte, mas o fogo é mais forte que o ferro, que se derrete. 

O fogo é forte, mas a água é mais forte que o fogo que se apaga.  
 
A água é forte, mas a nuvem é mais forte que a água, que evapora. 
 
A nuvem é forte, mas o vento é mais forte que a nuvem, que se 

desfaz.  
O vento é forte, mas os montes são mais fortes que o vento, que 

fica preso entre os montes.  
 
Os montes são fortes, mas o homem é mais forte que os montes e 

com sua inteligência os perfura. Acabando com o poder dos montes, o homem 
diz : "Eu sou a criatura mais forte que existe!"  

 
Até que veio a morte, e o homem, que achava ser inteligente e forte 

suficiente, morre. A morte é forte, mas um homem chamado "JESUS" vem, e 
vence a morte. Como se não bastasse, ele ainda garante "vida eterna", através 
do seu sangue.  

 
Jamais haverá alguém mais poderoso que Jesus. Descanse nEle. 

 


