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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para você e 

todos os seus. C. S. Lewis sabiamente sentenciou: “Se você está à procura 
de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe 
aconselharia o cristianismo.” Você tem alguma dúvida sobre essa verdade? 
Não há nada mais irreal afirmar que os cristãos serão sempre abençoados e 
protegidos dos sofrimentos nesta vida. Os pregadores que vão ao púlpito 
declarar que o sofrimento é falta de fé, parecem desconhecer a vida de Jó, 
de Paulo e do Filho de Deus.   

 
Como bem ensina o norte-americano Dennis Allan, “muitas 

pessoas acreditam e pregam que Deus dará tudo que pedimos... O caso de 
Paulo, mostra claramente que Deus pode dizer não ao pedido de um 
discípulo fiel.” Verdade! Paulo foi ao Senhor, por três vezes, rogando para 
lhe fosse tirado “um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para o 
atormentar” (2ª Coríntios 12:7-9). A resposta de Deus, apesar de toda a 
dedicação daquele servo na propagação do verdadeiro evangelho, foi “Minha 
graça é suficiente para você”.   

 
A graça de Deus é suficiente, tudo o mais “não é eterno e é 

eternamente inútil”, como arremata C. S. Lewis.   
 
Fred Lloyd Chochran tem um escrito, muito bom, intitulado “O 

voo dos gansos”, retratando essa graça que nos é ofertada graciosamente por 
Deus. Compartilho: 

  

O VOO DOS GANSOS   
 
Ontem observei uma enorme revoada de gansos batendo asas em 

direção ao sul com um pôr do sol panorâmico que coloria todo o céu durante 
alguns momentos. Vi-os enquanto me apoiava contra a estátua do leão em 
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frente ao Instituto de Artes de Chicago, onde observava as pessoas fazendo 
compras, andando apressadas pela Avenida Michigan. Quando baixei o olhar, 
percebi um mendigo, parada a alguns metros de distância, também 
contemplando o mesmo cenário. 

 
Nossos olhos se encontraram e trocamos sorrisos – reconhecendo 

silenciosamente o fato de que havíamos partilhado uma visão magnífica, um 
símbolo do misterioso esforço de sobrevivência. Ouvi aquele mendigo falar 
para si mesmo enquanto se afastava desajeitadamente. Suas palavras, “Deus 
me estraga com seus mimos”, podiam ser sentidas, mesmo que não 
verbalizadas.   

 
Será que este senhor, esse paria das ruas, estaria brincando? 

Não. Acredito que a visão dos gansos tenha quebrado, mesmo que por um 
breve momento, a dura realidade de sua própria luta. Percebi mais tarde que 
momentos como aquele o mantinham vivo: era a graça através da qual ele 
sobrevivia à indignidade das ruas. Seu sorriso expressara o coração, era real.   

 
A visão dos gansos era a sua porção do maná. Era a prova de que 

Deus existia. Era tudo o que ele precisava. 


