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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para 
você e todos os seus. Compartilhamos mais uma reflexão de nosso caçula 
(Davi), desenvolvida com base na segunda parte do evangelho de Lucas. Eis o 
seu escrito:  

  

LIVRES EM JOGO   
Davi De La Fuente Cezar  
  
As últimas fases dos jogos são sempre as mais difíceis. Se pela 

presença ainda maior de obstáculos ou inimigos, ultrapassá-las sempre requer 
mais concentração e foco, afinal, existem muito mais detalhes a que devemos 
nos ater. Mesmo diante da dificuldade, a essa altura poucos desistem, pois, o 
término é proporcionalmente mais desejado conforme o tempo investido na 
caminhada aumenta. Contudo, diferentemente de qualquer jogatina que 
venhamos a ter, o fim dos tempos é real e impossível de se evitar, bastando a 
nós apenas o trabalho de nos prepararmos para tamanha investida do nosso 
próprio Deus, em conformação com o que Lucas, no capítulo 21, dos versos 20 
ao 36, nos informa.  

  
Quer estejamos prontos ou não, os últimos dias virão como uma 

adaga de justiça sobre a terra, materializando a vingança divina contra todos 
aqueles que estão descobertos de sua graça, reafirmando as Escrituras que, 
previamente, já trataram do dia em que o Senhor condenaria o homem pelos 
seus desvios e sua pecaminosidade (Lucas 21:22). Dessa maneira, não somos 
chamados ao medo, mas à convicção de que estamos protegidos pela Sua 
misericórdia, porque, mesmo indefesos às ruínas, permaneceremos firmes em 
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nosso relacionamento com o Pai. Assim, com esperança de que a salvação não 
depende de nossas mãos, esperamos com alegria em Cristo e no seu retorno 
glorioso e redentor (Lucas 20: 27-28; Atos 15: 9-11).  

 
É interessante enfatizar que, em nenhum momento, o texto 

implica que estaremos livres de qualquer abalo que possa vir sobre nós por 
quem quer que seja. Entretanto, Jesus é enfático quando nos lembra que tudo 
neste mundo é passageiro, exceto por suas palavras (Lucas 20:33) – e, 
consequentemente, a sua promessa – de que fomos resgatados pelo sangue do 
cordeiro que, em sacrifício, fora derramado para que os nossos pecados 
fossem pagos. Seremos feridos, perseguidos, tudo do pouco que conhecemos 
cairá, mas Ele ainda será o nosso chão, do qual, uma vez firmados, jamais 
tropeçaremos (1 Pedro 2: 6-7; Efésios 1: 20-21).  

 
Portanto, novamente somos lembrados da fragilidade de cada 

constituinte dessa vida, permeada de valores invertidos e aflições 
inesperadas. Desta forma, Ele nos alerta a permanecermos bebendo de Sua 
essência, o Evangelho, mantendo o nosso coração em segurança dos milhares 
de caminhos enganosos que nos afastam dos propósitos que Ele tem para nós 
(Lucas 20: 34-36).  

  
Conclusivamente, por trás da ilusão do orgulho humano, 

recebemos a revelação de que o jogo já está ganho e a vitória era eminente 
antes mesmo do início. Deus não aposta em nós para ultrapassarmos as fases. 
Ele mesmo, consciente de que não seríamos capazes de ir a lugar algum 
sozinhos, graciosamente nos pontuou com além do que nos era necessário 
para que pudéssemos ter vida, e em abundância (João 4: 13-14)! De tal 
maneira, com o amor em nós derramado, convocados fomos a falar dessa boa 
notícia a todos e a esperar a volta do grande vencedor.  

 
Aquele que pagou a nossa dívida viciosa e nos ofertou com o que 

Ele tinha de melhor. Serenamente aguardamos o fim de todas as realidades, 
reais e virtuais, contentes com a infindável glória do Senhor, em quem temos, 
eternamente, liberdade do “Game Over” e sentido para continuarmos focados 
no jogo paradoxal que é a vida, já completado antes de nós, por Ele 
(Filipenses 3: 15-16). 


