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Bom dia, meus queridos amigos! Segunda-feira, mais uma 

semana que nos é concedida por Deus. Que o Senhor, nosso Deus, possa ser 
com você e todos os seus. 

 
O livro de 2ª Crônicas 18 nos conta uma historinha interessante. 

Josafá era um homem muito rico, muito aproximado do rei de Israel (Acabe). 
Num dado momento, Acabe interpelou a Josafá se ele estaria disposto a 
travar uma luta contra Ramote-Gileade. Josafá o aconselhou a buscar o 
conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu quatrocentos profetas. 
Perguntados pelo rei, os 400 foram uníssonos no sentido de que aquele líder 
deveria combater Ramote-Gileade que o Senhor o entregaria nas suas mãos. 

  
Mas algo pairava no ar, e aquela unanimidade não passara 

segurança. Será que efetivamente eles teriam falado pelo Senhor? Será que 
não haveria mais ninguém que pudesse falar em nome do Senhor? Josafá 
lembrou de Micaías, filho de Inlá e indicou-o ao rei. Mas Acabe não gostou, 
pois aquele profeta nunca profetizava coisas boas a respeito do rei, era um 
chato. 

  
Falar a verdade, algumas das vezes, nos torna um chato, não é 

mesmo? Ainda assim, o rei mandou chamar Micaías. Como já sabiam da 
chatice de Micaías, o mensageiro encarregado de chamá-lo já o advertiu: 
“Veja, todos os outros profetas estão dizendo que o rei terá sucesso. Sua 
palavra também deve ser favorável”. Micaías o retrucou: “direi o que o 
meu Deus mandar”. 

 
Chegando na presença do rei, Micaías foi perguntado por Acabe: 

“devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade, ou não?”. Aquele profeta 
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respondeu: “Atacai, e sereis vitoriosos, pois eles serão entregues em vossas 
mãos”. Imediatamente o rei o retrucou: “Quantas vezes devo fazer você 
jurar que me irá dizer somente a verdade em nome do Senhor?”.  

 
Aquele rei realmente desejava a verdade? Então Micaías 

respondeu: “Vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem 
pastor, e o Senhor dizer: ‘Estes não têm dono. Cada um volte para casa em 
paz’ ".  

 
Está vendo Josafá, não lhe disse que esse “chato” “nunca 

profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins?". 
  
Me perdoem a utilização de expressões do tipo “chato” e “está 

vendo”, não estão nos originais, mas nos permitiram trazer a história para o 
contexto de nossos dias. 

  
Temos sido verdadeiros? Será que quando alguém nos interpela 

sobre nossas “meias” verdades não agimos tal qual Acabe? O texto que 
transcreverei adiante nos levará a refletir um pouco sobre isto. Não é 
agradável, não massageia o nosso ego, mas duro e cortante, uma expressão 
real da VERDADE de Hebreus 4:12: “Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e 
mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de 
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e 
intenções do coração”.  

Seguimos na cadência de C. S. Lewis, pincelando uma pequena 
parcela do seu livro “The Problem of Pain” (O Problema do Sofrimento). 
Como antevi, o escrito não é de degustação fácil, mas o meu desejo é que ele 
penetre fundo no seu coração e lhe provoque mudanças. Vamos a ele?  

 

A VERDADE SOBRE NÓS 
  
Qualquer pessoa, que não seja santa ou arrogante demais, tem 

de saber “viver mantendo as aparências”; ela sabe muito bem que há coisas 
dentro de si que se encontram bem aquém do seu comportamento público 
mais desprezível, até mesmo da sua conversa mais livre. Em algum momento, 
enquanto o seu amigo hesita em pronunciar uma palavra, o que você acha que 
passa pela cabeça dele? Nunca dizemos a verdade toda. 

  
Podemos até confessar fatos lamentáveis – um ato de covardia 

mesquinha ou uma impureza injusta e prosaica – mas em tom de falsidade. O 
próprio ato de confessar – em uma olhada infinitesimamente hipócrita, com 
um toque de humor – contribui para você dissociar os fatos do seu próprio 
“eu”.  

 
Ninguém suspeitaria quão familiares e, em certo sentido, 

apropriadas essas coisas são para a nossa alma, e como formam um todo com 
o resto: bem no fundo, no calor do seu íntimo sonhador, não seria tão 
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destoante, não soaria tão estranho e longe do resto, quanto parecem quando 
são traduzidas em palavras.  

 
Nós costumamos inferir, e muitas vezes acreditamos mesmo, que 

os vícios habituais sejam atos individuais e excepcionais, e cometemos o erro 
oposto em relação às nossas virtudes – da mesma forma que o mau jogador de 
tênis se refere à sua forma normal como a dos seus “maus dias” e confunde os 
seus sucessos raros como os normais.   

 
Não acho que seja erro supor que não possamos dizer a verdade 

sobre nós mesmos; o murmúrio persistente e íntimo, em todo o decorrer da 
nossa vida, causado pelo despeito, pela inveja, pela lascívia, pela cobiça e 
pela auto complacência, simplesmente não é traduzido em palavras. Mas o 
que importa é que devemos tomar os nossos discursos como inevitavelmente 
limitados e como uma explicação para o pior que temos dentro de nós. 
 


