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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. Encurtando distâncias, pelos céus de todas as nações, 
podemos observar um sem número de aeronaves, transportando milhares de 
passageiros. Poucos sabem, mas tirá-las do chão e pousá-las requer algumas 
centenas de procedimentos que devem ser checados constantemente, o 
chamado “checklist”.  

 
Antes de partir, checam-se os freios de estacionamento, o 

manete de aceleração, as baterias, as luzes de painel, os aviônicos, o trem de 
pouso, os flaps, spoilers ou speedbrakes, o nível de combustível, entre outros. 
São procedimentos obrigatórios, em que o comandante se vê obrigado, 
inclusive, a repeti-los oralmente para que fiquem registrados no gravador de 
voz de cabine.  

  
O nível de relação que você mantém com o Criador, o Santo 

Deus, possivelmente também pode ser aferido através de um “checklist”, e o 
parâmetro pode ser encontrando no, digamos assim, manual do fabricante: a 
Bíblia. Seguindo nessa linha de raciocínio, compartilho um escrito de nosso 
filho Davi:    

 
CORTANDO OS CÉUS  

Davi De La Fuente Cezar 
  
Entre duas asas e uma extensa cauda, milhares de componentes 

permitem a um avião ir alto. Além da dificuldade em se controlar, a sincronia 
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de elementos em excelente funcionamento e coordenação é essencial antes 
mesmo que as rodas abandonem o chão. Uma mensagem há de ser divulgada, 
cargas e mais cargas capazes de transformar vidas. A origem é uma só, o 
destino é até aonde a atmosfera pode guiar (Mateus 10:7). A Igreja não difere 
desta locomotiva, pois, em tudo aquilo que lhe constitui, possíveis falhas e 
manutenções são eminentes.  

 
Contudo, o chamado recebido de viver o Evangelho transcorre o 

sangue de cada um dos corações forasteiros, em amor percorrendo por este 
planeta. Assim, baseando-se no texto de Marcos, capítulo 3, versos 13 ao 19, 
assumindo o papel de radar antes mesmo da decolagem, a Palavra e o Espírito 
Santo abrem as nuvens para mais algumas revelações acerca da noiva do 
Senhor.  

  
Logo de início, Jesus explicitamente convoca a sua tripulação à 

colheita (Marcos 3: 13-14), salientando-se o propósito pelo qual cada um fora 
convocado. Ele não tratou do porquê de tê-los chamado em detrimento de 
outros, muito menos os dignificou por serem quem eram. Ele apenas os 
chamou para perto, colocando sobre cada um o destino por Ele mesmo 
determinado para que tudo conviesse para a honra e glória de Seu nome.  

 
A realidade é que as turbinas não deixaram de ser agentes do 

voo. Entretanto, é impossível a mesma ter combustível para o primeiro giro se 
a motivação da sua existência não for para cumprir o plano divino (Romanos 
9:16; 1 Coríntios 1: 30-31). Negar a mão divina é, em toda circunstância, 
negar a sua soberania. Desta forma, em adoração, servimos uns aos outros à 
maneira a que fomos direcionados, pois, diante da heterogeneidade, Deus nos 
capacita a, em comunhão, usarmos de nossas diferenças como espelho da 
manifestação do Evangelho, que une o diferente e capacita o fraco a levantar 
o desconhecido (2 Coríntios 4: 7; 1 Pedro 4: 10-11). Portanto, como filhos 
adotados pelo Altíssimo, abandonamos a discórdia ralo abaixo e, 
semelhantemente ao Filho, derramamos misericórdia dentro e fora dos 
templos (Romanos 15:7).  

  
Quer estejamos encarregados de servir o lanche ou de pilotar o 

aeroplano, nos é revelada a verdade de que não temos nada a temer. O 
Senhor, em sua infinita graça, nos perdoou do fardo que nos prendia a terra e 
à condenação eterna. Somos pecadores, muitíssimo falhos, cobertos 
graciosamente pelo sangue do Cristo. Em nenhum momento Ele cobrou de nós 
que fossemos perfeitos.  

 
Nosso Deus conhece as nossas limitações assim como Jesus 

conhecia cada um daqueles a quem Ele tratou como apóstolos. Todavia, Ele 
não nos lança na viagem a sós. A Igreja não está isolada do Senhor após o 
Filho subir aos céus. Ele mesmo há de completar o que Ele iniciou (Filipenses 
1:6). Tal como o mar tem poder para levar uma embarcação a qualquer fim, 
no céu, entre cada turbulência ou tempestade, o dedo divino escreve o 
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trajeto e lembra ao passageiro que, testemunhar sobre a esperança a nós 
concedida pode ser cheio de tribulações, mas que, como passageiros da Igreja 
invisível, a aterrissagem é segura e a passagem, grátis.  Inexperientes, 
perseverantemente cortaremos o céu e lançaremos a todos as boas novas, em 
gratidão e em espera ao dia da chegada (Romanos 8: 36-37; Apocalipse 
22:17). 
 


