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Bom dia, meus queridos amigos! Uma semana maravilhosa para 

você e todos os seus. E que tal começar esta quarta-feira ouvindo duas 
promessas maravilhosas vindas, sem intermediários, do Senhor:  

 
“E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. ” 
[Mateus 28:20];  
 
"Eu nunca o deixarei; eu jamais o abandonarei.” [Hebreus 
13:5].  
 
Observe, Ele não disse "estarei com vocês" todos os domingos; ou, 

"Eu nunca o deixarei" desde que você cumpra determinados preceitos religiosos. 
Não Ele fez questão de constar TODOS e JAMAIS para que não pairassem 
qualquer resquício de dúvidas sobre suas assertivas.  

 
Mas, não obstante a linguagem clara e sem arrodeios com que 

foram ditas as Santas Palavras, assim como faziam aqueles que apedrejavam 
Estêvão, muitos têm tapado os ouvidos (Atos 7:57) e deixado-se seduzir pelas 
vozes do mundo.  

 

Qual a voz que você tem escutado?  
 
Max Lucado, enquanto se encontrava a sós num quarto de hotel, 

respondeu à questão: Porém, as vozes que atormentam e seduzem estão muito 
próximas. Embora no quarto esteja tudo quieto, se eu escutar, essas vozes são 
bem claras. Um folheto no criado-mudo me convida para um passeio no saguão 
do hotel, onde posso “fazer novos amigos em um ambiente relaxante”.  
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Uma propaganda no topo da televisão promete que o pedido de 
um filme pay-per-view para maiores de idade transformará todas as minhas 
“fantasias em realidade”. Na lista telefônica, várias colunas de serviços de 
acompanhantes oferecem “amor longe de casa”. Um volume atraente, em 
letras douradas, na gaveta do criado-mudo, acena: O Livro de Mórmom – O 
Outro Testamento de Jesus Cristo.  

 
Na televisão, um apresentador de programa de entrevistas discute 

o tópico do dia: “Como se dar bem fazendo sexo no escritório”. Vozes, algumas 
por prazer, outras por poder. Algumas prometem aceitação, outras prometem 
carinho. Todas têm algo para oferecer. Qual voz você escuta? Deixe-me dizer 
algo importante. Não há um momento em que Jesus não esteja falando. 
Nenhum sequer. Não existe um lugar em que Jesus não esteja presente, nenhum 
sequer. Nunca haverá um quarto muito escuro… um saguão muito envolvente… 
um escritório muito sofisticado… que o terno Amigo, sempre marcando presença 
e que sempre nos acompanha, implacavelmente não esteja lá, batendo à porta 
dos nossos corações, com toda gentileza, esperando ser convidado a entrar.  

 
Poucos ouvem essa voz. Um número ainda menor abre a porta. 

Todavia, não interprete nossa insensibilidade como a ausência dele. Cercada 
de promessas evanescentes de prazer, está a promessa eterna de sua presença. 
Não há qualquer outro coro que soe tão alto a ponto de não permitir que a voz 
de Deus seja ouvida… se decidirmos ouvi-la. É o que acontece nesse hotel. 
Demorei alguns minutos para encontrá-la, mas encontrei. Não estava tão visível 
como o folheto do saguão ou o aviso do filme. Mas estava lá. Não era tão 
ornamentada como a bíblia dos Mórmons ou tão atraente como a propaganda 
de acompanhantes. Mas eu desistiria de todas essas mentiras de uma vez por 
todas, para ficar com a paz que encontrei nesse tesouro. Uma Bíblia. Uma 
simples Bíblia deixada ali pelos Gideões.  

 
Gastei alguns minutos para encontrá-la, mas finalmente 

encontrei. E quando a vi, abri em uma das minhas passagens favoritas: “Não se 
admirem disso, porque está chegando a hora em que todos os mortos 
ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem, vão 
ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que fizeram o mal, vão 
ressuscitar para ser condenados. ” [João 5:28-29]  

 
Interessante. Um dia virá em que todos ouvirão a voz dele. Haverá 

um dia em que todas as outras vozes serão silenciadas, e somente a voz dele 
será ouvida. Alguns escutarão sua voz desde o primeiro instante. Não é que ele 
nunca tenha se pronunciado, mas é que eles nunca a ouviram. Para esses, a voz 
de Deus será a voz de um estranho. Eles a ouvirão uma vez e nunca mais. Vão 
passar a eternidade fugindo das vozes que seguiram na terra. Mas os outros 
serão chamados de seus túmulos por uma voz familiar, pois são ovelhas que 
conhecem seu pastor, são servos que abriram a porta quando Jesus bateu. Nesse 
dia, a porta se abrirá novamente. Somente dessa vez. E não será Jesus que 
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entrará em nossa casa; seremos nós que entraremos na casa dele. (Retirado do 
livro “Um dia na Vida de Jesus”, da Editora Vida Cristã). 
 


