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PAREI DE SENTIR 

MEDO
quando me lembrei de quem eram  

as mãos que me sustentavam



Parei de sentir medo, quando me 
lembrei de quem eram as mãos 
que me sustentavam

A confiança é capaz de aliviar os dias e inspirar uma força extraor-
dinária. Ninguém vive sem confiar em alguém ou em alguma coisa. 
Para muitas pessoas, a segurança está no material: ter coisas é 
sinônimo de viver bem. Para outros, a total confiança está numa 
pessoa. Mas há aqueles que confiam em Deus. Num determinado 
momento, o humano se encontra com o Divino, a imanência ascende 
até a transcendência. A experiência de encontro com Deus simples-
mente transforma a vida. O medo vai embora, quando fica evidente 
quais são as mãos que sustentam os passos. 

Contar com a mão de Deus é algo extraordinário. Ele está sempre 
pronto para erguer, sustentar e abençoar. Por amar incondicional-
mente, ele aceita até mesmo o distanciamento. Porém, não cansa 
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de esperar o retorno. Quem, um dia, provou do amor do Senhor, 
não consegue ficar distante. Responder ao amor de Deus não é uma 
obrigação. É algo que brota livremente do coração. Quem se sente 
amado, espontaneamente ama. Sentir medo é um tanto natural. 
Viver com medo não faz bem. A experiência de fé tem libertado 
muitos corações do medo excessivo. 

A confiança em Deus é um bálsamo que afasta a insegurança e pro-
porciona a serenidade de quem realmente entendeu de onde veio e 
para onde vai. Há muitos modos de encaminhar a vida. Sempre vai 
existir alguém que não acredita em nada. Isso não nos deve preo-
cupar. As escolhas são seladas pela liberdade. Mas há aquele que se 
deixou tocar pela mão Deus. Sua vida se modifica. Os passos ficam 
mais firmes, o coração pulsa na alegria, uma luz acompanha, uma 
força determina. Como é maravilhoso lembrar quais as mãos que 
sustentam o nosso viver.

Quando você passar por 
momentos difíceis e se perguntar 
onde está Deus, lembre-se de que, 
durante uma prova, o professor 
permanece em silêncio

A vida é um dom maravilhoso. Somente Deus para nos fazer assim 

tão plenos. Ele nada poupou ao criar o ser humano: usou sua própria 

imagem! A primeira semelhança do ser humano não é com os outros 

humanos, mas com o próprio Deus. Porém, o mesmo Deus que cria, 

é o Deus que silencia. Deus não usa muitas palavras. Contempla 

sua obra-prima. Permite ao humano a autonomia de quem se sente 

plenamente amado. O amor é capaz de inspirar a liberdade. Quem 

ama é livre. Deus é a própria liberdade. A liberdade aguarda por es-

colhas. Toda escolha tem suas consequências. Alguns momentos são 
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milagres. Onde há fé, as forças se somam e a superação acontece; 
com a luz da fé, os caminhos se tornam mais evidentes e as realiza-
ções vão se alternando. 

A humanidade tem ainda um longo aprendizado a ser construído. 
Muitas pessoas estão bem distantes da verdadeira experiência da 
fé. Algumas até ensaiam viver à margem da espiritualidade. Sem fé 
é impossível ser um humano completo. A espiritualidade humaniza 
e transforma. Quem carrega consigo e desenvolve o dom da fé é ca-
paz de empreender uma trajetória repleta de realizações. A fé abre 
caminhos, reúne as melhores energias, inspira os mais consistentes 
sonhos, eleva os pensamentos e enche o coração de alegria. Não 
importa quantas coisas uma pessoa possui. Talvez não tenha quase 
nada, além da fé. Mas quem tem fé, tem sempre o suficiente para 
abraçar a vida da forma como ela se apresenta. “Senhor, aumente 
a minha fé!”
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“Eu acredito em Deus não porque 
posso vê-lo, mas porque com ele 
posso ver verdadeiramente tudo  
o que existe” (C. S. Lewis)

A vida é um acontecimento único. Longa ou curta, rápida ou demora-
da, sempre haverá uma história a ser contada, um fato a ser detalha-
do, uma saudade a ser provada. Viver é um privilégio. O que fazer com 
a vida depende muito dos objetivos, das oportunidades e dos pró-
prios desafios. Um dia a vida perguntará o que foi feito dos sonhos, 
dos dons recebidos, da capacidade de amar. É bem interessante per-
ceber que a autonomia diante da vida é geradora de responsabilidade. 
Se existe um investimento, haverá um retorno. A indiferença nunca 
provocará realização. Só viver não basta. É importante acreditar na 
vida e no Deus da vida. Nosso Deus não é visível. Ele é manifestação. 
Quando acredito nele, a visão se transforma, a revelação acontece. 
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A fé possibilita uma percepção incrível. Os iniciantes na fé per-
guntam: onde está Deus? Os que já fizeram a experiência de Deus, 
percebem a sua presença em todos os lugares. É bem assim: o en-
contro com Deus muda a visão; passamos a ver tudo o que existe, 
com um olhar mais criterioso. Até o voar manso de uma borboleta 
pode oportunizar um momento de contemplação. Com a presença 
de Deus em nossa vida, os detalhes se tornam significativos, a 
natureza assume uma linguagem bem compreensível, o cantar dos 
pássaros eleva a alma, as flores provocam infinita admiração. A pre-
sença de Deus garante qualidade à vida. Há os que buscam a Deus 
quando precisam solucionar algum problema; mas há os que não 
vivem mais sem Deus. É tão bom poder dizer e rezar: “Vem, Senhor 
Jesus, o mundo precisa de ti”. Ele veio no primeiro Natal. Ele virá 
neste Natal. Ele vem a cada amanhecer! Que o coração humano seja 
a manjedoura onde o Menino de Belém possa nascer.

Quando tudo estiver errado,  
feche os olhos e fale com aquele 
que ouve até seu silêncio

A vida tem de tudo um pouco. Entre erros e acertos, a história exis-

tencial vai acontecendo. Os erros não atrapalham os planos, apenas 

agregam lentidão e aprendizado, quando há espaço para a maturi-

dade. Há alguns dias em que sentimos necessidade de quietude, de 

paz interior, de silêncio exterior. Saudade de solidão é algo que se 

pode repetir, de tempos em tempos. Não se trata de isolamento, mas 

de recolhimento. No silêncio, Deus se manifesta e torna eloquente 

sua comunicação. É empolgante saber que existe alguém que ouve 

até nosso silêncio. Por vezes, o silêncio interior é interrompido por 

tantos ruídos que cercam o cotidiano. Há dias em que um turbilhão 

de sentimentos e pensamentos tentam nos desconsertar. Dialogar 

consigo mesmo pode tornar mais claras as opções e fazer com que 
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reavaliemos nossas atitudes. Momentos assim, repletos de inter-
ferências, podem facilitar conclusões precipitadas: acharmos que 
tudo está errado. E não é bem assim. Há muita coisa dando certo. 
Inúmeras barreiras já foram vencidas. Chegarmos aonde estamos, já 
é uma grande vitória. Por isso, não dê tanto “volume” ao que está 
errado. Coloque erros e acertos, lado a lado. Você se surpreenderá 
com tantas conquistas. Aquele que nunca nos abandona está sem-
pre pronto a nos erguer e mostrar um novo caminho. 

É Deus que alcança o perdão e consola o nosso coração, tantas 
vezes inquieto e agitado. Fechar os olhos, por uns instantes, faz 
bem ao corpo e à alma. Falar com Deus é um privilégio. Não há 
necessidade de agendar nem de marcar um lugar. Sempre é hora 
de falar com ele. Além de tudo, ele nos escuta com um amor sem 
igual. Quando falamos com Deus, damo-nos conta de que nem tudo 
está perdido. Ele acolhe até nossas contradições. Ainda bem! Muita 
confiança no Senhor.
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