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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para 

você e todos os seus familiares. Confusão, pensamentos desconexos, 
incertezas, tristeza, desesperança, não raramente, tomam conta da nossas 
mentes e corações. E costumam fazer um grande estrago, pois o abatimento 
pode inebriar o raciocínio e, como bêbados, cambalearmos para caminhos 
impensáveis. 

 
Você, muito provavelmente, já deve ter ouvido um ditado 

popular: “Mente desocupada, oficina do Diabo”. A nossa mente fascina a 
muitos, há incontáveis estudos que procuram desvendar como são processadas 
as informações no nosso cérebro. Drogas foram desenvolvidas para, em 
aplacando a tristeza, trazer ânimo; outras para o combate da insônia, outro 
grande mal que aflige a muitos. 

 
O apóstolo Paulo, ao invés de sair em busca de experimentos 

científicos, ao se dirigir a igreja de Filipos, inspirado por Deus, receitou: 
“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, 
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é 
de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o 
que ocupe o vosso pensamento.” (Filipenses 4:8). 

 
Uma boa-notícia é que a Palavra de Deus, na sua simplicidade, 

pode nos tirar do estado de embriaguez e nos direcionar a uma possível saída. 
No escrito a seguir, pinçado da Revista Ultimato, março/abril/2001, veremos 
“Uma notícia encantadora”: 
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UMA NOTÍCIA ENCANTADORA 
 
Somos em tudo dependentes do Senhor. Mas há uma situação em 

que essa dependência é muito maior. É quando estamos estranhamente 
confusos, complicados e abatidos, com intrincados problemas emocionais. 

 
Em uma circunstância assim, soa como encantadora notícia a 

declaração de que o Senhor “apruma todos os prostrados” (Sl 145.14) ou a 
declaração de que “o Senhor levanta os abatidos” (Sl 146.8). 

 
Ainda que possam e devam ajudar, o alívio nem sempre vem da 

farmacologia e da psicoterapia. Às vezes o problema é complexo demais e 
insistente demais. É preciso recorrer a Deus por meio de orações precisas, tais 
como: “cura-me”, “descomplica-me”, “desamarra-me”, “liberta-me” e assim 
por diante. Quanto mais precisa for a súplica, maior será a sua eficácia. As 
orações devem ser tão perseverantes como as daquele amigo importuno da 
parábola de Jesus, que só parou de bater à porta de seu vizinho quando este o 
atendeu (Lc 11.5-8). 

 
Quando entre nós, Jesus não se preocupou apenas com a 

salvação, apenas com o exorcismo, apenas com a multiplicação de pães e 
peixes, apenas com a cura de cegos, mudos, paralíticos e leprosos. Ele se 
preocupou também com aqueles que carregam dentro de si cargas 
demasiadamente volumosas. Certa feita, Jesus pronunciou as seguintes 
palavras: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu 
vos aliviarei” (Mt 11.28). Em outra ocasião, Ele declarou: “Bem-aventurados 
os que choram, porque serão consolados” (Mt 5.4). O cuidado especial que 
Jesus dispensou à mulher samaritana (Jo 4.7-30), à mulher adúltera (Jo 8.1-
11) e a Pedro, depois da tríplice negação (Jo 21.15-17), encoraja qualquer 
transtornado de espírito a buscar sua ajuda. Ele via as multidões e 
compadecia-se delas, “porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que 
não têm pastor” (Mt 9.36). 

 
Jesus sabe o que é tristeza, sabe o que é angústia, pois Ele as 

teve ali no Getsêmani: “A minha alma está profundamente triste até à morte” 
(Mt 26.38). Daí a conclusão da Epístola aos Hebreus: “Não temos sumo 
sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele 
tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado” (Hb 4.15). 
Portanto, é possível achegar-se confiadamente ao trono da graça, a fim de 
receber misericórdia em ocasião oportuna (Hb 4.16). 
 


