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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica terça-feira para 

você e todos os seus. Reafirmando o que noutro dia dissemos, somos seres 
visuais e, nessa condição, como pregar a um descrente sobre a existência de 
um Deus que não pode ser visto, apalpado, tocado? Como posso crer num Deus 
assim?  

 
Existe uma composição de Tiago Arrais, pouco conhecida, que 

nos faz esse questionamento:  
 
“Como posso crer num Deus que não consigo ver?... Como 
posso merecer um Pai atento que conhece minha dor? Receber 
perdão e alívio que eu nunca vi, eu nunca mereci. E ao me 
olhar esquece os erros que sempre cometi.”  
 
Que tal fitarmos os nossos olhos na criação? Não num olhar 

naturalista, que priva todas pessoas de uma esperança, afirmando que somos 
obra do acaso. Mas fitados num Deus que do nada criou tudo, que colocou 
ordem no caos, separando as trevas da luz, tornando o mundo habitável, 
possível de abrigar uma diversidade imensa seres, dos microscópicos 
unicelulares até o ápice da criação, o homem, composto de bilhões de 
células, de características físicas absolutamente complexas, e ainda feito a 
imagem e semelhança do Criador.  

 
A criação aponta e revela um Deus soberano, e podemos 

aprofundar o conhecimento dEle através da sua observação e contemplação. 
Lembrei de um texto, da UMBET (www.umbet.org.br) que retrata bem a 
questão, senão vejamos:   
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ABRA OS OLHOS  
 
Digamos que você fosse um candidato a uma vaga de emprego e 

foi aprovado! Quando se apresentou no setor de RH, uma pessoa da 
administração de pessoal lhe levou para uma integração e lhe mostrou toda a 
empresa, os setores, os colaboradores, os processos, etc. 

  
Posso afirmar que à medida em que conhecia a empresa, você ia 

também conhecendo o “Dono da Empresa”? Ou o contexto da empresa não 
refletia a visão administrativa do “dono”? Mesmo sem nenhum esclarecimento 
sobre a ética que era exigida ali, você tinha a “consciência” sobre grande 
parte dela, isso apenas observando o contexto da empresa.  

 
Ao final da integração você é levado a assinar um contrato de 

trabalho que consta todos os compromissos que há entre você e a empresa. 
Este documento deixa claro quais são as suas obrigações como novo 
colaborador e quais são os direitos que você com relação ao empregador.  

 
De uma forma parecida, toda a criação, tudo o que existe, 

manifesta, revela, o Criador! Então temos uma “noção” do Criador 
simplesmente observando a criação. Em cada um de nós há um “senso” 
quanto àquilo que não agrada ao Senhor. Apesar de estarmos naturalmente 
munidos de ambos “termômetros”, o Senhor fez questão de nos deixar as Suas 
Leis! Percebe? São as revelações de Deus! Você nota as revelações do Senhor 
na sua vida?  

 
Tudo bem que você seguramente gostaria de receber uma 

cartinha, endereçada exclusivamente a você, e que teria todos os requisitos 
específicos (como uma receita) para que sua vida fosse segundo a vontade de 
Deus! Quem não gostaria de ter esse privilégio? Pois então, isso também foi 
feito meu amado! Essa cartinha, endereçada a você, se chama Bíblia e ela foi 
escrita para edificação da sua vida.  

 
Na bússola da sua vida, a direção certa, o ponteiro, mostra o 

Caminho que gera a vida, a vida com Deus, mas talvez você esteja 
caminhando noutra direção. Será que as Revelações de Deus não o atrai tanto 
quanto o Mundo? Dê ouvido à voz de Deus, reconheça a sua soberania e dê 
valor à Sua Palavra. Que seu clamor ao Senhor, neste novo dia, seja: 
“Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito 
pronto a obedecer” (Salmos 51.12). Pense nisso e procure não se desviar nem 
para a esquerda nem para a direita, persevere e que o Senhor Jesus Cristo te 
abençoe neste dia.  

 
Que Ele, o Criador, te abençoe abundantemente nesse novo dia. 

 


