
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Meus queridos amigos, um bom dia! Uma ótima sexta feira para 

você. Que o Senhor, nosso Deus, esteja com você e todos os seus entes 
queridos. Não há nenhuma dúvida que o clima no deserto é capaz de 
precipitar a ocorrência de grandes incêndios. Aliás, não é preciso nem mesmo 
ir ao deserto, bastar observar a paisagem árida nos sertões nordestinos, com 
as pequenas e, até, grandes áreas devastadas pelo fogo, ocasionados pelas 
queimadas ou a simples bituca de um cigarro arremessada por um descuidado 
transeunte.  

 
Mas algo, de muito especial, foi presenciado por Moisés, 

enquanto cuidava do rebanho do seu sogro. Avistou uma sarça em chamas, até 
aí nada demais, era algo comum naquela localidade árida. Estranhamente, 
contudo, havia fogo, mas o fogo não a consumia. Esse é o relato que 
encontramos no Livro de Êxodo 3:1-4: 

  
Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, 
sacerdote de Midiã. Certo dia, ele conduziu o rebanho para a 
extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de 
Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam 
do meio de um arbusto. Embora estivesse em chamas, o 
arbusto não se queimava. 
 
Moisés pensou: “O que está havendo aqui? Isso é 
inacreditável! Por que o arbusto não é consumido pelo fogo?” 
 
O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno 
e o chamou do meio do arbusto: “Moisés! Moisés!” Ele 
respondeu: “Sim, estou aqui!” 

 
O arbusto não se consumia, havia fogo, combustão, mas ele 

permanecia preservado.  
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Roberto de Albuquerque Cezar 

Acredito que essa manifestação divina tem algo a nos ensinar; 
como sarças, nesse mundo tenebroso, inúmeras vezes seremos envolvidos 
pelos problemas, lutas e provações que arderão como fogo, pronto a nos 
devorar. Contudo, se fitarmos os nossos olhos Naquele que pode nos 
preservar, nos salvar, sairemos ilesos. 

 
Nesse contexto, compartilho uma pequena reflexão de Rubinho 

Pirola, publicado na sua página na internet (http://www.rubinhopirola.net/):  

  
A SARÇA QUE NÃO SE CONSOME... 
Rubinho Pirola  
 
Uma das melhores coisas é não precisar nunca de máscaras. 
  
Sou um homem cheio de cicatrizes, e isso é algo comum aos 

mortais. Todos as temos. Mas alguns não as podem esconder.  
 
Passei já por muitas lutas de conhecimento e domínio público 

nessa vida.  
 
Uso óculos e preciso de bengala para andar. No mínimo isso me 

poupa de tentar mostrar o que não sou. E de me arvorar por juiz sobre as 
fraquezas dos outros ou usar isso como desculpas para não crescer ou de 
melhorar como ser humano. 

 
Pensando na tal sarça ardente que não se consumia, aquela que 

Moisés viu, me animo em me lembrar que APESAR DE, CONTUDO, TODAVIA, 
ENTRETANTO... Continuamos todos, mesmo com as nossas limitações, a 
permanecer sem sermos consumidos. 
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