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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima segunda-feira, que 

esse novo dia seja preenchido com a abundante graça de nosso Deus. Judas 
Iscariotes não suportou o peso da traição do Mestre (Lucas 6:16), e resolveu 
dar cabo de sua vida. Era necessário que a dúzia apostólica fosse recomposta, 
que outro nome tomasse o ofício (Salmos 109:8). 

 
O quadro apostólico, antes completo, fora desfeito por algumas 

moedas. Remontá-lo requisitaria a adoção de medidas que levassem a escolha 
de alguém qualificado a esse mister. 

 
No escrito, que se segue, de autoria de nosso caçula, essa 

realidade é retratada:  
 

QUEBRA-CABEÇA 
Davi De La Fuente Cezar 
 
Havia sido aberto às pressas. Cada parte, espalhada em seu 

próprio canto, necessitava estar sob uma determinada posição ao lado de 
outras pré-determinadas. O que poderia torná-las, de início, mais adequadas 
seriam as imagens por ela transmitidas. Contudo, de nada vale apenas tê-las 
sem a configuração de qualquer lógica. Para torná-lo “alguma coisa”, teria 
que passar por um processo coordenativo direcionado por alguém que 
soubesse o que estava fazendo. Tudo giraria em torno de uma conjuntura 
específica que poderia conceder um significado real ao todo. Só poderia 
montá-lo, como fora destinado a ser, quem tivesse a compreensão de seu 
todo e cada uma de suas especificidades. 

 
De cima, o ângulo não apenas era o mais favorável, tratava-se de 

enxergar um propósito para cada grão de areia que viesse a existir. O 
direcionamento divino é a ferramenta sublime para toda e qualquer realidade 
que o cristão possa desejar trilhar. Afinal, a sua vontade permeia a Sua 
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glorificação: objetivo pelo qual todos aqueles que foram alcançados existem. 
Assim colocamo-nos no texto de Atos, capítulo 1, dos versos 15 ao 26. 

 
Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo 
de cerca de cento e vinte pessoas, e disse: "Irmãos, era 
necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo 
predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu 
de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um 
dos nossos e teve participação neste ministério". (Com a 
recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou 
um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, 
e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém 
ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse 
campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de 
Sangue.) "Porque", prosseguiu Pedro, "está escrito no Livro 
de Salmos: ‘Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém 
que nele habite’; e ainda: ‘Que outro ocupe o seu lugar’. 
Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que 
estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor 
Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia 
em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso 
que um deles seja conosco testemunha de sua 
ressurreição". Então indicaram dois nomes: José, chamado 
Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois 
oraram: "Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-
nos qual destes dois tens escolhido para assumir este 
ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o 
lugar que lhe era devido". Então tiraram sortes, e a sorte 
caiu sobre Matias; assim, ele foi acrescentado aos onze 
apóstolos. Atos 1:15-26 
 

O fragmento vazio expusera uma grande fonte de preocupação 
para os discípulos. Verdade seja dita, a morte de Judas implicava tanto uma 
desconstrução do significado que permeava a todos sobre o real significado de 
ser um discípulo de Cristo. Baseando-se no uso bíblico como fonte para a ação 
e comportamento mais apropriados, receberam da Palavra uma demonstração 
da voz do Pai aos seus ouvidos. Fidelidade a Ele implica, necessariamente, 
comprometimento e amor ao que Ele determinara através das Escrituras 
Sagradas (Atos 1:15-20; 2ª João 8). 

 
Contextualmente, é relevante afirmar que, embora algo esteja 

sendo dito através da Bíblia, a materialização e adaptação da Verdade ao 
cotidiano exige dos seguidores de Jesus o abandono do “eu” para uma busca 
sábia ao que o Senhor quer que seja feito (Tito 2:11-14). De nada vale investir 
tempo nesta leitura sem o entendimento do que lhe é expresso. Requer dos 
homens sabedoria para interpretá-la segundo o Seu querer, além de aplicá-la 
às circunstâncias (Atos 1:21-23; 1ª Pedro 2:4-6). Mesmo conscientes de que a 
vontade dEle é soberana, também decidiram tomar uso de sua intimidade com 
Ele e do Seu conhecimento sobre tudo para demarcar tal referência: o desejo 



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

deles também era de que a Sua glória fosse manifesta através da escolha que 
fosse realizada (Atos 1:24-26). 

 
Portanto, supõe-se de modo natural que, para um viver 

fidedigno, exige-se dos cristãos que busquem satisfação em estar na presença 
do Pai, assim como de permanecerem fiéis aos seus preceitos soberanos! 

 
É dever do cristão buscar em Sua Palavra e permitir-se ser usado 

pelo Espírito Santo para apontá-lo à vontade do Senhor (e não em emoções e 
sentimentos passageiros). Assim, nos propusemos a confiar nas promessas a 
nós concedidas por Ele, focamos em sermos guiados na esperança de que, um 
dia, o Messias voltará para livrar-nos de nossas próprias condenações, já pagas 
pelo derramar de seu sangue. Permanecemos, então, em comunhão com os 
irmãos, exortando-os segundo à Verdade expressa no Evangelho (Romanos 
1:16-17; 1ª Tessalonicenses 5:10-11; Hebreus 3:13-14), no desejo constante de 
reviver ao sinal de sua misericordiosa voz, como a igreja escolhida e amada, 
esperando a reposição da peça angular. 


