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Bom dia, meus queridos amigos. Uma magnífica terça-feira para 

você e todos os seus familiares. Alguém afirmou: “Tenho uma certa 
incerteza sobre minha dúvida”. Pense numa expressão que nos traz 
segurança, não é mesmo? Oscar Wilde acrescentou: “A certeza é fatal. O 
que me encanta é a incerteza”.   

 
E aí, o que você achou desses pensamentos? Será mesmo que é a 

incerteza que nos encanta? 
  
Quem vai nos responder a esses questionamentos é Oswald 

Chambers, pastor batista escocês, nascido na cidade de Aberrdeen em 
24.07.1874. Dedicou sua vida na ministração do evangelho as tropas 
Australianas e da Nova Zelândia. Faleceu em 15.11.1917, como resultado de 
um apêndice rompido. Mesmo sofrendo a dor extrema de uma apendicite por 
três dias, recusou-se a ocupar um leito de hospital que abrigava soldados 
feridos.   

 
Vamos, então, ao seu escrito:   
 

A MARAVILHA DA INCERTEZA   
 
Tendemos naturalmente a ser tão lógicos e previdentes que 

encaramos a incerteza como algo negativo. Achamos que temos sempre que 
atingir um fim determinado; mas não é assim na vida espiritual. 

   
Na vida espiritual vivemos seguros em nossa incerteza, e por 

causa disso não nos fixamos em nada. O bom senso diz: “Bem, suponhamos 
que eu estivesse em tal situação...” Mas é impossível nos imaginarmos numa 
situação em que nunca tenhamos estado.   

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw9r7Ku77OAhWFi5AKHSGbBT0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ultrapassandolimites.com.br%2Fblog%2Fas-necessidades-basicas-do-ser-humano-incerteza%2F&psig=AFQjCNFxJ4WGpHJ8ouaEXKw1Gzg2dEME1w&ust=1471180210468013


 

Roberto de Albuquerque Cezar 

A certeza é o traço distintivo da vida racional; uma grandiosa 
incerteza é a característica marcante da vida espiritual. Ter a certeza de 
Deus significa que estamos incertos em todos os nossos caminhos, e admitimos 
não saber o que cada dia nos poderá trazer. Isso, em geral, é dito com um 
suspiro de tristeza, contudo deveríamos dizê-lo com uma expressão de 
maravilhosa expectativa. 

   
Estamos incertos quanto ao passo que daremos a seguir, mas 

estamos certos de Deus. Tão logo nos entregamos a Deus e cumprimos o dever 
mais imediato, ele passa a encher as nossas vidas de surpresas o tempo todo. 
Quando nos tornamos defensores de uma crença, alguma coisa morre; não 
acreditamos em Deus, acreditamos apenas em nossa crença a respeito dele.   

 
Jesus disse: “Se não vos... tornardes como crianças”. A vida 

espiritual é como a vida de uma criança. Não estamos incertos quanto a Deus, 
mas incertos quanto ao que Ele vai fazer em seguida. Se estivermos certos 
apenas de nossas crenças, nós nos tornaremos arrogantes, rigorosos e seremos 
inflexíveis em nossas opiniões; mas, quando estamos corretamente 
relacionados com Deus, a vida se enche de expectativa e de uma espontânea 
e alegre incerteza. 

   
“Crede também em mim”, disse Jesus; ele não disse: 

“Acreditai em certas coisas a meu respeito.” Deixemos tudo com Ele; a 
maneira como o Senhor agirá é gloriosamente incerta, mas ele agirá. 
Permaneçamos leais a Ele. 
 


