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Bom dia, meus queridos amigos! O meu desejo é que você e todos 

os seus possam estar sob a proteção de nosso Deus em mais este dia. Vivemos 
numa sociedade de iguais tratados desigualmente em todos os aspectos. Embora 
formados de uma mesma substância, vivenciamos um Estado de castas, onde 
pouquíssimos são tratados, numa expressão popular, a “pão-de-ló” e milhares 
penam à cata de um lugar ao sol.  

 
Os que buscam uma luz, por menor que seja, têm que lidar com a 

insaciedade dos privilegiados, pois quanto mais possuem mais almejam (não há 
limite para o QUERER) e, se possível for, você será uma peça útil enquanto 
atender os interesses desses poucos. Ao fim da “vantagem”, haverá o seu 
descarte e imediata substituição por qualquer um que esteja disposto a compor 
essa engrenagem voltada à satisfação de uma classe de ego inflado e insano.   

 
Segundo 1ª Coríntios 13:5-6, quem ama não vive em busca dos seus 

interesses nem, muito menos, se alegra com a injustiça. Assim, como podemos 
observar, a patologia reinante é uma consequência da falta de amor, pois quem 
ama dá e perdoa, enquanto que o egoísta se alimenta do tomar e esquecer. 
Ressalto que esquecer não é perdoar, pois não se pode perdoar aquilo não 
guardado na memória. 

   
Assegura a escritora Martha Medeiros que “lutar contra o 

próprio ego não é fácil, mas é o jeito de mantermos uma certa sanidade e 
paz de espírito”.   

  
Sobre esse desejo incontido do querer sempre mais, encontrei uma 

reflexão de Max Lucado, pinçada do livro “Aliviando a bagagem”. 
Compartilho:   
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QUERER   

 
A prisão do querer. Você tem visto seus prisioneiros. Eles estão 

“em querer”. Eles querem alguma coisa. Querem algo maior. Mais bonito. Mais 
rápido. Mais magro. Eles querem. 

  
Eles não querem muito, objeta você. Querem apenas uma coisa. 

Um novo emprego. Um novo carro. Uma nova casa. Uma nova viagem. Um novo 
cônjuge. Eles não querem muito. Querem apenas um. E quando tiverem “um” 
serão felizes. E eles estão certos – eles serão felizes. Quando eles tiverem “um”, 
sairão da prisão.   

 
Então acontece. O cheiro do carro novo passa. O novo emprego 

fica velho. O vizinho compra uma televisão maior. As lembranças da nova 
viagem passam. O novo cônjuge possui maus hábitos. As expectativas goram, e 
antes que se perceba, outro ex-condenado quebra a liberdade condicional e 
retorna à cadeia. 

   
Você está na prisão? Está se você se sente melhor quando tem 

mais, e pior, quando tem menos. Se o contentamento é uma libertação remota, 
uma transferência distante, um prêmio ao longe, uma renovação afastada. Se 
a sua felicidade vem de algo que você deposita, dirige, bebe ou digere, encare 
os fatos – você está numa prisão, a prisão do querer.   

 
Esta é a má notícia. A boa notícia é: você tem uma visita. E a sua 

visita tem uma mensagem que pode pô-lo em liberdade.   
 
Percorra o caminho até a recepção. Sente-se em sua cadeira, e 

olhe atrás da asa do salmista Davi. Ele acena para que você se incline à frente. 
“Tenho um segredo para você”, cochicha ele, “o segredo da satisfação”. “O 
Senhor é o meu pastor; nada me faltará” (Salmo 23:1). Davi encontrou 
pastagem onde os descontentes vão morrer. É como se ele estivesse dizendo: 
“O que tenho em Deus é maior e do que o que não tenho na vida”.   

 
Acha que você e eu poderíamos aprender a dizer o mesmo?   
 
Pense por um momento nas coisas que você possui. Pense na casa 

que você tem, no carro que você dirige, no dinheiro que você guardou. Pense 
nas roupas, nas joias, nas suas aplicações no banco.   

 
Visualize todos os seus bens, e deixe-me dizer-lhe duas verdades 

bíblicas.   
 
Seus bens não são seus. Pergunte a qualquer juiz investigador de 

artes suspeitas. Pergunte a qualquer embalsamador. Pergunte a qualquer 
diretor de casa funerária. Ninguém leva nada consigo.   

 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Quando John D. Rockfeller, um dos homens mais ricos da história 
morreu, seu contador foi interrogado: “Quanto John D. deixou?”. A resposta do 
contador: “TUDO!”.   

  
“Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se 

como veio; e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão” 
(Eclesiastes 5:15). 

  
De todos estes bens, nada é seu. E sabe o que mais sobre estes 

bens? Eles não são você. Quem você é não tem nada a ver com as roupas que 
você usa ou com o carro que você dirige. Jesus avisou, e avisa hoje, neste 
momento, agora: “A vida de qualquer não consiste na abundância do que 
possui” (Lucas 12:15). Deus não conhece você pelas suas vestimentas, pelas 
suas viagens, ou pelo tamanho de sua casa. Deus conhece o seu coração. “O 
Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, 
porém o Senhor olha para o coração” (1ª Samuel 16:7). Quando Deus considera 
sobre você, Ele pode ver a sua compaixão, sua devoção, sua brandura ou 
agudeza mental, mas não pensa em suas coisas.   

 
Defina a si mesmo pelo que possui, e se sentirá bem quando tiver 

muito, e mal, quando não tiver. O contentamento vem quando podemos, 
honestamente, dizer como Paulo: “Já aprendi a contentar-me com o que 
tenho... Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter 
abundância quanto a padecer necessidade” (Felipenses 4:11-12).  

 
Que neste novo dia possamos meditar sobre a verdadeira 

satisfação, procurando guardar na nossa mente e coração os ensinamentos do 
Senhor. 


