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Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica sexta-feira para 
você e todos os seus entes queridos. Certa vez ouvi uma ilustração muito 
interessante acerca de nossa vida. Fomos comparados, por aquele expositor, a 
uma baleia, sim, exatamente isto, uma baleia. O Senhor está sobre a 
superfície das águas, mas nós, baleias, gostamos da profundidade dos mares, 
mergulhamos cada vez mais fundo. Todavia, em um dado momento, 
esgotamos a nossa reserva de oxigênio e rapidamente emergimos para 
renovarmos as nossas forças.  

  
Também ouvi outra comparação em que somos como as ondas de 

um osciloscópio, aparelhinho que mede impulsos elétricos. Enquanto há vida, 
o osciloscópio, como o seu próprio nome o diz, oscila formando ondas para 
cima e para baixo. Na morte, diante da ausência dos sinais elétricos, as ondas 
findam, se encontram e exibem um sinal linear.  

  
Em determinados dias, chegamos a superfície, obtemos uma 

reserva imensa de oxigênio e as ondas do osciloscópio correm freneticamente.  
  
Mas não é sempre assim, ainda peregrinamos por um mundo onde 

o pecado está presente e, certamente, coisas ruins nos impactarão e iremos 
bem fundo, assim como as baleias, como se pudéssemos singrar esses mares 
de dificuldade por nós mesmos, pela nossa capacidade pessoal de “saber” 
lidar e resolver os problemas.  

  
E quando afundamos, acabamos nos queixando como Habacuque: 

“Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei: 
Violência! e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me 
fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de 
mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio.” (Habacuque 
1:2-3).  
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Mas o profeta, assim como nós, finalmente resolveu voltar a 
superfície, e encher os seus pulmões do ar renovado da graça e concluir: 
“Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; ainda 
que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam 
mantimento; ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos 
currais não haja gado; Todavia eu me alegrarei no Senhor; exultarei no 
Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus 
pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas.” 
(Habacuque 3:17-19).  

  
Alegria e tristeza, o sorriso e o choro são sentimentos que 

sempre coexistirão enquanto aqui estivermos, até quando, como nos revela o 
livro de Apocalipse, “Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não 
haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga 
ordem já passou". (Apocalipse 21:4).  

  
Mas na dor, na tristeza pela qual cada um de nós passou, passa e 

continuará passando, deveríamos assumir uma conduta semelhante Aquele 
que dizemos seguir, ou seja, “chorar com os que choram” (Romanos 12:15), 
e “nos consolar mutuamente” (1ª Tessalonicenses 5:11). Nesse mote, 
gostaria de compartilhar uma história bem interessante:  

  

AJUDANDO A PARAR DE CHORAR  
  
Uma menina chegou em casa atrasada para o jantar. Sua mãe 

tentava acalmar o nervoso pai enquanto pedia explicações sobre o que havia 
acontecido.  

  
A menina respondeu que tinha parado para ajudar Janete, sua 

amiga, porque ela tinha levado um tombo e sua bicicleta tinha se quebrado.  
  
- E desde quando você sabe consertar bicicletas? – perguntou a 

mãe insipidamente.  
  
- Eu não sei consertar bicicletas mamãe! – disse a menina – eu só 

parei para ajudá-la a parar de chorar.  
  
Não muitos de nós sabemos consertar bicicletas. E quando nossos 

amigos caíram e quebraram, não as suas bicicletas, mas suas vidas, poucas 
vezes tivemos a capacidade de parar para consertá-la.  

  
Se é certo que não podemos simplesmente consertar a vida de 

uma outra pessoa mas, como a menina, ao menos poderíamos parar para 
ajudar a parar de chorar.  

  
É isso o que podemos fazer, e isso significa MUITO. 

 


