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Apresentação

Rudimentos substantivo masculino, plural. 
Primeiras noções; elementos, princípios, começo.

Esta é a defi nição do dicionário Aurélio, talvez 
esta palavra não tenha qualquer signifi cado mais 
profundo para você por agora. No entanto o que 
você, que se aventura a ler estas poucas linhas, deve 
entender daqui para frente é que o signifi cado 
só é de fato signifi cado quando experimentado e 
simbolizado na alma, na sede dos sentimentos mais 
profundos. Do contrário o signifi cado se perverte e 
perde sua riqueza de intensidade e signifi cância.

A vida é feita de encontros e desencontros, de 
primeiros passos, de velhos caminhos que se 
tornam novos pelo andar de quem os faz. Só pode 
experimentar o que é viver quem de fato está 
vivo e não morto, e a gente acorda e ressuscita 
para muitas coisas todos os dias. É bem verdade 
que nem sempre fazemos as escolhas certas, mas 
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enquanto há vida há esperança, assim já diziam os 
poetas e os antigos.

Rudimentos fala dos primeiros passos em direção 
a novas perguntas e novas respostas, fala sobre as 
descobertas da vida, dessas tentativas de encontros 
com o transcendental, com o mistério da vida, que 
deixa de ser mistério na medida em que aceitamos 
viver com simplicidade, com singeleza de coração.

Nem tudo está dito aqui, posto que aqui estão 
apenas os Rudimentos, as demais coisas se aprendem 
mesmo é na caminhada, é no dia-a-dia, no fazer e 
no acontecer cada manhã em direção a uma nova 
vida.
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O grande
equilibrista

Uma das imagens que guardo da minha infância 
é a daqueles homens de circo equilibrando pratos 
em varas. Com total destreza eles enfi leiravam 
vários pratos girando ao mesmo tempo na ponta 
das varas... O público atento, quando percebia 
que um prato estava perdendo a força e ameaçava 
cair no chão, fazia sinal para o equilibrista, mas ele 
sabia a hora exata de balançar a vara novamente e 
fazer o prato girar mais um pouco.

Às vezes ele deixava propositalmente um prato 
girar mais lento e dar a impressão que ia cair, o 
público fi cava afl ito, mas no momento exato, antes 
da queda, o equilibrista surgia novamente, sacudia 
a vareta para dar impulso e não deixava o prato cair 
no chão, demonstrando seu total domínio sobre o 
equilíbrio dos pratos.
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Deus, e aqui eu o chamo de “Deus” por puro 
formalismo mesmo, sem saber por enquanto que 
nome dar a Ele, vamos chamá-lo da forma como é 
comum e genericamente “conhecido”...  Não falo 
do Deus do cristianismo ou de alguma religião em 
particular, mas eu falo Daquele que é o que é,  eu falo 
do Eterno, do Infi nito, Amoroso e Todo-poderoso,  
Aquele que não é contido ou explicado pela razão 
humana, mas habita no coração dos simples. 
Continuando... Deus é o Grande Equilibrista do 
Universo! Macrocosmos, microcosmos, galáxias, 
constelações, tudo o que vemos e até mesmo o 
que não vemos estão sob a destreza e soberania de 
Deus em manter tudo em seu lugar. Cada reação 
química das nossas células, a forma como o seu e 
o meu coração batem, o jeito que nosso sangue 
coagula, tudo foi complexamente planejado para 
que fosse mantido um perfeito equilíbrio.

Da reprodução celular à colisão das galáxias, do 
alimento encontrado pelos passarinhos ao cheiro 
suave e das cores cintilantes das fl ores, a sua vida e 
a minha vida, tudo foi colocado por Deus girando 
como pratos nas pontas das varas.

O problema é que você e eu somos pratos que 
reagem, temos vontade própria, às vezes queremos 
assumir o controle e o equilíbrio das nossas vidas 
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sem se importar com o que poderá acontecer. Mas 
o Grande Equilibrista é sábio! Ele diz assim: “não 
se mexa, deixe eu manter você rodando para não 
cair!” Mas infelizmente nossa teimosia diz: “não! 
Eu quero que seja do meu jeito!” e caímos no chão 
muitas vezes até Ele ajuntar novamente nossos cacos 
e colar os pedaços... Sim, o Grande Equilibrista 
também é mestre em colar pacientemente os nossos 
pedaços. As marcas vão fi cando lá para que a gente 
lembre como é cair.

Se você é um prato que está perdendo a força, 
quase caindo, não se assuste se o Grande 
Equilibrista balançar sua base de vez em quando! 
Às vezes precisamos levar algumas chacoalhadas 
para retomar o equilíbrio da vida. Ele não faz 
por maldade, pelo contrário, Ele faz por amor. O 
Grande Equilibrista não gosta de perder nenhum 
prato, enquanto Ele estiver no controle sabe que 
não perderá, mas se o prato não quiser mais rodar 
Ele irá respeitar sua decisão.

Lembre-se! Somos todos pratos nas mãos do Grande 
Equilibrista, a melhor escolha que podemos fazer 
para não cair é deixá-lo controlar a velocidade com 
que giramos.
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Ninguém
merece!

Certamente você já deve ter ouvido alguém 
contar alguma história sobre a mãe que doa um 
órgão para salvar a vida do fi lho, como um rim 
ou medula, por exemplo. Provavelmente, se fosse 
possível, qualquer mãe ou pai, que realmente 
amasse ao seu fi lho, seria capaz de dar o próprio 
coração e a vida para salvá-lo.

Há uma frase muito comum entre as mães, 
elas dizem assim: “desde que meu fi lho nasceu 
minha barriga nunca mais encheu”, apesar da 
brincadeira, a frase denuncia a preferência natural 
que qualquer mãe do mundo teria em, possuindo 
apenas um pão para comer, dar ao fi lho para saciar 
sua fome.

Não é muito difícil aceitar ou pensar em sacrifícios 
desta magnitude, vindo de pais e mães. Nosso 
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imaginário está povoado de muitas lembranças 
com exemplos deste tipo de entrega. A própria 
lei reconhece que em casos extremos um pai de 
família ou uma mãe desesperada são capazes de 
roubar comida para dar aos fi lhos, este tipo de 
crime é atenuado pela lei por entender que a 
motivação é justifi cada pelo instinto natural de 
preservação e defesa dos fi lhos.

Diante da eminente possibilidade de morte, 
qualquer pai ou mãe do mundo, sendo bons, 
certamente escolheria preservar a vida do fi lho do 
que a sua própria vida.

Por outro lado, imaginando alguém como 
Fernandinho Beira-mar ou os jovens criminosos 
que arrastaram o pequeno João Hélio pelas ruas 
do Rio de Janeiro, é muito fácil pensar em exercer 
justiça neles prendendo-os numa carceragem pelo 
resto de suas vidas ou, como é comum em alguns 
estados norte-americanos, mandá-los para uma 
cadeira elétrica, câmara de gás ou forca. Alguém 
mais “animado” com o gosto do sangue vingado 
poderia sugerir que aos perversos criminosos 
fosse imputada a mesma ação de crueldade. 
Condená-los com o mesmo tipo de condenação 
que eles mesmos aplicaram a quem não merecia 
tal agressão. Olho por olho, dente por dente. 
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Estupro por estupro, morte por morte.

Na carta aos Romanos, no capítulo 5, o apóstolo 
Paulo diz que por uma pessoa boa ou querida 
pode ser que alguém se anime a dar a própria 
vida para livrá-la da morte, mas Deus prova o seu 
grande amor pelo fato de Jesus ter se entregue e 
morrido por nossa causa, sendo nós ainda maus, 
pecadores, sem merecimento algum.

O fato é que, para nossa surpresa, Jesus deu a vida 
por Fernandinho Beira-mar também, pelos jovens 
que arrastaram o João Hélio, pelo pai que jogou 
a fi lha pela janela do prédio, pelo pior, pelo mais 
malvado dos seres humanos e também por quem 
se sente bom, por aquele que talvez nunca tenha 
cometido um crime hediondo, por quem nunca 
tenha cometido um pequeno crime sequer, por 
aquele incapaz de levantar a mão ou a voz contra 
outra pessoa. Jesus deu a vida por Madre Tereza 
de Calcutá, por Ghandi e por você também.

Paulo, o apóstolo, ainda escreve dizendo que todos 
pecaram. Toda a humanidade, sem distinção, 
se afastou de Deus por causa dos seus crimes, 
maldades, perversidades, mentiras e todo tipo de 
insulto a Deus e sua criação, consciente ou não. Ele 
diz que não há ninguém que possa se auto intitular 
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justo ou santo, não existe qualquer homem ou 
mulher nesta terra que possa simplesmente dizer: 
“eu não tenho pecado algum”.

O fato é que Deus, através de Jesus, ou seja, em 
si mesmo, perdoou nossas dívidas de pecado se 
entregando e se sacrifi cando em nosso lugar. Todo 
pecado exige um sacrifício para ser quebrado, 
alguém precisa morrer, derramar sangue, para que a 
maldição do pecado seja desfeita. Como concessão 
o sangue dos cordeiros e das aves eram oferecidos 
nos templos para purifi car os pecados daqueles em 
lugar de quem os inocentes animais morriam, mas 
agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo foi entregue, oferecido no altar de toda a 
existência humana. Não precisamos mais de outro 
sangue para limpar pecados, de uma só vez e por 
todas as vezes, Jesus se entregou e se derramou por 
todos. Tendo a opção de deixar tudo como estava, 
por amor, o Justo pagou pelo pecador. O lugar da 
cruz era meu e seu, quem deveria ter subido lá era 
você, era eu, era o Beira-mar e nossos fi lhos, mas 
Jesus escolheu subir e morrer em lugar de todos.

Ninguém merece o que Deus fez! Não é por sermos 
bons ou maus que a condenação do pecado e da 
morte foi eliminada, foi por amor. Por um amor 
que difi cilmente entenderemos, mas que é possível 



15

ser experimentado por aqueles que, agora estão e 
querem continuar em Cristo, em Jesus.

Para alguém que não tenha familiaridade com 
os escritos judaicos ou cristãos, pode ser que 
alguns conceitos passem desapercebidos ou sem 
signifi cado profundo na sua alma. Mas sendo você 
agnóstico ou não, dando o nome que quiser ao 
Criador, cultuando-o ou simplesmente ignorando 
Sua existência, entenda que você é alvo irremediável 
deste gigantesco e infi nito amor. Pode ser que 
nunca venhamos a descobrir o verdadeiro nome de 
Deus, pode ser que nunca saibamos que tipo de 
culto realmente O agrada, podem ser muitas outras 
questões que fi quem sem resposta para sempre, 
mas podemos vê-lo em Jesus, podemos falar com 
Ele e ouvi-Lo através de Seu Espírito.

O Criador não precisa de templos construídos por 
mãos de homens para ser adorado, não precisa da 
instituição de alguma religião, não precisa nem de 
palavras nem de ritos, nem de entendimento para 
ser recebido ou aceito. Ele simplesmente é o autor 
da criação, da grande salvação que recebemos sem 
merecimento algum.

Ele é quem sonda cada pensamento nosso, sabe das 
profundas intenções escondidas em cada coração.
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Ninguém merece todo este amor e entrega do próprio 
Deus, mas teimosamente Ele escolheu nos amar 
com todas as nossas manias, defeitos, resistências, 
impedimentos e falta de desculpas. Ele é quem falou 
sem nojo para o leproso: “quero, fi ca limpo!”, tocou o 
morto sem medo de se contaminar e o fez ressuscitar, 
conversou com pecadores e os amou. Foi perseguido, 
ofendido, sofreu dores de angústia, foi amaldiçoado, 
esbofeteado e nos perdoou. Ele é quem disse ao ladrão 
arrependido, pregado na cruz ao lado: “hoje mesmo 
estarás comigo no paraíso!”.

É sobre Ele que o apóstolo Paulo afi rma: “crê no 
Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa!”. É a respeito 
dele que está dito e profetizado em toda a existência, 
imaginário, arquétipo e cultura humana sobre “aquele 
que viria”, Ele nos resgatou do Império das Trevas e 
nos transportou para o Reino da Luz, para o Reino 
do Filho do seu amor, Ele é quem tem o nome que 
é sobre todo nome, sobre todos os poderes, é diante 
Dele que, crendo ou não, todo joelho se dobrará!

É Ele quem nos convida, como gente que não merece 
bem algum, a sermos chamados de fi lhos amados, 
resgatados e restaurados. Sim! Sem merecimento, 
somente pela fé! Você crê?
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O coração
paterno de Deus

Eu percebo como algumas pessoas, quem sabe, 
talvez por terem tido más experiências com seus 
pais ou com o rigor excessivo e doentio de quem 
às criou, possuem uma enorme difi culdade de 
entender o amor e o zelo paternal de Deus. 
Acabam interpretando de maneira equivocada a 
revelação bíblica que apresenta Deus como Pai e 
transferem a imagem de um pai severo, distante 
e ameaçador para Deus quando, na verdade, 
Sua intenção é exatamente oposta a toda esta 
percepção.

Para se ter uma idéia deste pavor e trauma em 
assumir a paternidade de Deus sobre nós, há 
de se levar em conta que o que realmente levou 
Jesus à crucifi cação, ou seja, o argumento que os 
sacerdotes e fariseus usaram para pronunciar a 
sentença de morte contra ele, foi o fato dele se 
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proclamar Filho de Deus, de chamar a Deus de 
Pai, paizinho, e até mesmo transmitir aos seus 
discípulos esta doutrina e nova forma de orar 
a Deus, o Pai. Compará-lo de forma poética, 
à mãe que difi cilmente abandonará ou se 
esquecerá de seu fi lho que ainda amamenta é até 
aceitável, mas chamá-lo diretamente de Paizinho 
é arriscar-se demais. Este tipo de envolvimento 
e aproximação com o Criador soava aos ouvidos 
dos religiosos quase que como uma ofensa ao 
Deus Todo-Poderoso, o Senhor das Batalhas, o 
Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que abriu o Mar 
Vermelho e falou a Moisés com voz de trovão.

Apesar de ter perdido meu pai muito cedo, 
eu nunca tive problemas em compreender a 
paternidade de Deus, aprendi desde pequeno a 
amar a presença do Senhor e depender dela no 
meu dia-a-dia, sentir Sua mão me direcionando, 
sustentando e Sua voz me encorajando. Mas 
depois que minha fi lha nasceu passei a entender 
com muito mais propriedade e profundidade 
do que se trata esta revelação. Vou compartilhar 
aqui duas experiências que passei com minha 
fi lha e que, eu espero, lhe traga entendimento e 
revelação sobre que tipo de Pai, Deus deseja ser 
para nós.
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Sarah ainda tinha dias de nascida, a mãe dela 
havia tido problemas com leite durante a 
amamentação e então foi preciso amamentá-
la com um leite especial que eu comprava e 
preparava sempre que ela acordava com fome. 
Minha fi lha, como qualquer recém nascido, era 
um relógio, acordava ininterruptamente de duas 
em duas horas, até mesmo de madrugada. Eu 
cheguei a fi car tão condicionado àquela rotina, 
que o meu próprio relógio biológico se ajustou 
ao dela, às vezes eu acordava durante a noite e 
sabia que ela iria acordar a qualquer momento 
com fome, não dava outra, dali há dois ou três 
minutos começava aquele choro baixinho. Houve 
algumas vezes que eu já sabia que ela acordaria 
com fome, então eu me antecipava, levantava 
e já começava a preparar o leite, quando ela 
começava a chorar eu prontamente a pegava 
no colo e lhe dava o leite que tinha preparado 
minutos antes.

Numa dessas madrugadas tive uma poderosa 
revelação e experiência com Deus que até hoje 
fazem meus olhos se encherem de água e meu 
coração arder. Eu tinha levantado para fazer 
o leite da Sarah e enquanto eu preparava a 
mamadeira dela ouvi claramente a voz de Deus 



20

dizendo, quase que como uma brisa suave:

— Vê este cuidado que você tem com sua fi lha? 
Você a ama e sabe que ela depende deste leite para 
sobreviver, sabe até os horários que ela vai pedir por 
ele. Assim é o meu cuidado, amor e zelo por você. 
Assim cuido de todos os meus fi lhos. Eu os sustento 
mesmo antes que me peçam qualquer coisa.

Deus usou uma situação absolutamente natural 
para me trazer uma revelação profundamente 
sobrenatural. Naquela hora, sem eu pedir, era 
Ele me alimentando com sua palavra. Chorei 
diante de Deus e senti sua segurança e paz 
poderosa invadindo meu coração naquela 
madrugada, glorifi quei ao Senhor por aquele 
momento especial e até hoje, quando estou em 
apuros, lembro da providência e cuidado de 
Deus revelados naquela noite.

Bem, eu falei deste cuidado de Deus para conosco, 
mas agora quero falar da nossa retribuição a este 
amor. A outra experiência que quero relatar para 
completar esta mensagem foi um dia quando saí 
com minha fi lha para levá-la ao parquinho. Agora 
ela está com dois anos e meio e está naquela fase 
que as crianças aprendem a falar de tudo. Era uma 
manhã muito bonita de sol e quando chegamos 
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lá a Sarah não sabia em qual brinquedo ir 
primeiro, subia e descia no escorregador, ia para 
o balanço, voltava para o escorregador, mexia na 
areia, brincava com outras crianças, voltava para 
o balanço num ciclo interminável de alegria e 
felicidade. Foi de repente, quando ela subiu num 
brinquedo, toda sorridente, olhou para mim 
com os olhos brilhando levantou os bracinhos e 
gritou radiante lá de cima pra mim:

— PAPAI, EU TE AMO!

Meu coração foi na boca e voltou, quase caí em 
prantos de felicidade e orgulho naquela hora, 
os outros pais olharam para mim admirados e 
surpresos com aquele momento e eu não tive 
outra resposta a dar, ainda com a voz embargada, 
olhando pra ela e dizendo que eu também a 
amava muito.

Nenhuma riqueza do mundo se compara à 
alegria que senti naquela hora, tamanha foi a 
espontaneidade dela ao dizer aquelas simples 
palavras. Nunca mais me esquecerei daquele 
momento e eu não poderia ter recebido melhor 
presente naquele dia. Eu creio que o Deus Pai 
espera de nós a mesma atitude que aprendi 
com a pequena Sarah. O louvor sincero é o que 
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agrada e comove o coração de Deus. Quando eu 
não tiver forças ou palavras para orar vou dizer 
apenas que O amo e Ele saberá do que preciso.
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A morte do
cristianismo

Embora com algumas discordâncias, astrólogos, 
esotéricos e pagãos, em todo o mundo, celebraram 
no último dia 14 de fevereiro de 2009 o início da 
transição da Era de Peixes para a Era de Aquário. 
Historicamente é onde eles acreditam ser o fi m 
do império cristão no planeta e o início de uma 
Nova Era de paz, harmonia e redescoberta do 
poder interior do ser humano potencializado pelos 
elementos e energias da natureza. 

Esta transição vem sendo anunciada e regida 
pelos “Mestres do Universo”, pelos “Sábios 
Antigos” com ar de revanche. Pode até parecer 
tema de fi lme medieval, onde fi guram feiticeiros 
e encantamentos contra a dominação sangrenta da 
religião do Imperador Constantino, que no século 
IV ofi cializou a igreja cristã como religião ofi cial do 
Estado Romano. Mas a atual e crescente queda da 
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cultura político/cristã que pagãos do mundo todo 
anunciam com verdadeiro orgulho vingativo, pelo 
fato do Cristianismo institucional ter roubado o 
lugar histórico da fé pagã, não é novidade. Já está 
dito há, pelo menos, dois mil anos.

Ser cristão ou até mesmo pagão não é garantia 
para uma pessoa se livrar dos poderes das trevas, 
das cadeias espirituais da morte ou de forças 
malignas. A única e genuína experiência “religiosa” 
que estabelece um íntimo e profundo reencontro 
salvador com o Criador de todos os elementos e 
poderes, e nos aproxima dele como fi lhos amados, 
regenerados e resgatados por amor é o sacrifício de 
Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo.

O sangue do Deus Emanuel, Deus conosco, Deus 
que se fez carne e habitou entre nós, derramado por 
cada ser humano da face da terra, por você e por 
mim, não pode ser institucionalizado, não pode ser 
requerido por qualquer religião do mundo como 
sendo exclusivamente seu. Nem mesmo a igreja 
institucional pode ser mediadora desta aliança de 
reconciliação. A única função dela é anunciar que, 
em Cristo, Deus fi cou de bem com a humanidade, 
qualquer coisa dita ou feita além disto é tomar um 
lugar que não é seu.
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O Cristianismo é somente uma convenção social, 
uma entidade sem poder nela mesma. Uma forma 
de organizar o pensamento a respeito do Cristo, 
o Messias, o Ungido, o Deus todo-poderoso 
que se encarnou na história humana, que se fez 
homem como qualquer um de nós e por simples 
solidariedade e desejo de resgatar sua criação. 
Qualquer poder político ou espiritual atribuído 
à instituição chamada Cristianismo é fugir do 
seu propósito de ser e existir para anunciar que 
o princípio de toda a criação é Jesus, o autor e 
consumador da nossa fé e da nossa esperança de 
salvação. Sem ele, sem o seu poder, sem a sua 
vontade como centro orientador, o Cristianismo 
não passa de uma religiosidade vazia, corrompida e 
chata, como fi cou provado pela história.

Todas as vezes que o Cristianismo deixou-se seduzir 
pelo poder terrestre da política e do dinheiro, dos 
poderes e domínios, e se afastou do seu chamado 
espiritual, o resultado foi sangue inocente 
derramado e um afastar-se radical das Boas Novas 
iniciadas e anunciadas no Filho de Deus.

Jesus nunca pregou o Cristianismo institucional, 
mas sim o Reino de Deus, que apesar de não ser 
deste mundo, começa aqui, com a vontade de 
Deus sendo feita na vida de cada homem e mulher 
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que se deixa ser alcançado e transformado por este 
megalomaníaco amor, por esta incompreendida e 
persistente mania de Deus de acreditar em você e 
eu, como agentes de transformação desta realidade, 
apesar de todas as nossas falhas e provas de que 
somos os menos indicados para esta tarefa.

O Reino de Deus não cabe atrás de nenhuma placa 
de igreja ou religião, não cabe dentro dos templos 
feitos por mãos humanas, não cabe dentro das 
regras, doutrinas, tratados teológicos ou sistemas 
de cultos e encantamentos dos homens, não cabe 
nem mesmo dentro do Cristianismo, porque 
ele transcende ao que vemos e percebemos, não 
pode nem mesmo ser medido, qualifi cado ou 
quantifi cado, simplesmente está entre nós. É 
Eterno, não teve início histórico e jamais terá fi m. 
Quem continua crendo no Cristianismo e não 
mergulhou na realidade do Reino de Deus, nem 
chegou perto do verdadeiro Cristianismo.

O Reino de Deus não é comida nem bebida, não é 
feito de coisas ou poderes terrenos, não é político, 
não é religioso, não depende do sucesso humano 
e nem da mídia. É construído a partir de coisas 
simples como experimentar a alegria no Espírito 
de Deus. É o maior tesouro que alguém pode 
encontrar e ao mesmo tempo não tem preço, é 
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gratuito. O Reino de Deus é o anti-reino cristão e/
ou pagão. Não depende da conjunção dos astros, 
das posições das casas astrológicas, não se submete 
à principados, potestades, sábios ou mestres 
espirituais. O Reino é de Deus e somente dele, 
para ser compartilhado com todo ser vivente neste 
mundo ou em qualquer outro mundo, nesta Era 
ou em qualquer outra.

O Sangue do Messias comprou nossa cidadania 
eterna no Reino de Deus. O preço está pago! 
Através do Sangue de Jesus os karmas são desfeitos, 
os pecados são perdoados, os erros são apagados. 
Sem necessidade de reencarnação, de auto-punição 
ou fl agelos, sem feitiços. Porque ele tomou sobre si 
mesmo as nossas dores e as nossas enfermidades, o 
castigo que nos traz a paz estava sobre ele.

Não se admire se o mundo “cristão”, como você 
conhece, se desfi zer um dia e for substituído por 
outro entendimento, cultura e consciência. Cedo ou 
tarde isto acontecerá, aliás já começou a acontecer, 
os profetas bíblicos e até mesmo os não bíblicos já 
anunciavam o fi m dele e de todas as outras eras um 
dia. Aos poucos o Cristianismo começa a entender, 
à duras penas, que ele não tem vida nem se sustenta 
sozinho em si mesmo. Portanto, também afi rmo 
que nem mesmo a Era de Aquário será eterna. 
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Não digo isto para causar medo ou desgosto, digo 
simplesmente pela esperança da consumação da 
soberana e eterna vontade de Deus. O Dia do 
Senhor vem sem demora, quando todo joelho 
se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o 
Senhor absoluto de todas as eras, reinos, poderes e 
existências. Acredite você ou não, assim o será! 

A Palavra Eterna do Deus Criador para você e eu 
é esta: “Arrependam-se e creiam no Evangelho 
porque está próximo o Reino de Deus.”
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Perdão é uma
perda grande

“Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, 
também vosso Pai celestial vos perdoará a vós;” (Mateus 
6.14)

“Perdão”. Palavrinha difícil esta... É incrível como 
muitas pessoas, não poucas, tem uma difi culdade 
gigantesca em lidar com este assunto. Não raro, vejo 
muita gente sendo devorada e corroída por dentro 
através das feridas infl amadas e purulentas que estão 
guardadas nas lembranças. Às vezes estas memórias 
estão escondias atrás de grandes muralhas de rejeição, 
impaciência, depressão, melancolia, autocomiseração, 
irritabilidade e algumas vezes transmitem uma falsa 
sensação de força, mas sempre acabam se revelando 
na brutalidade com que a dor retorna de vez em 
quando e a gente tenta esquecê-la sem sucesso.

Cresci ouvindo a sabedoria popular e ela dizia: “quem 
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bate esquece, mas quem apanha não.” Esta é uma 
verdade que acompanha invariavelmente qualquer 
ser que tenha consciência de si memo.

A ofensa, o tapa, a humilhação, a traição, o roubo, o 
abuso, o abandono, a injustiça... Seja qual for o nome 
que você dê à sua ferida de estimação, por mais que 
se coloque sobre ela o peso do tempo ou da dureza 
de levar a vida amargamente, difi cilmente ela vai 
cicatrizar, no máximo vai criar uma leve casca, mas ao 
menor toque vem à tona a dor novamente carregando 
consigo todo o potencial doloroso da lembrança de 
quando a ferida foi aberta.

Alguns vão vivendo como podem, ou melhor, vão 
morrendo aos poucos como podem. São leprosos de 
alma, vão levando a vida tomando sobre si armaduras 
e carapaças como pesadas vestiduras, erguendo seus 
castelos e fortalezas contra o menor sinal de um novo 
dano ou machucado. Nem dá para saber se é autodefesa 
ou autopunição. Muitos vão chorando pelos cantos, 
sozinhos na escuridão da noite, enxugando suas 
lágrimas internas e externas como dá, tentando não 
deixar ninguém perceber a sequidão que é viver assim. 
É preciso manter as aparências, dizem eles. Outros 
provocam o mundo com as mesmas dores com que 
foram afl igidos, é quando o traído, por exemplo, tem 
uma neurótica e compulsiva vontade de trair também 
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para mostrar, inconscientemente ou não, ao mundo 
que isto dói e muito. Ou quando o humilhado 
ameniza sua dor humilhando e pisando em qualquer 
outra criatura que venha ao seu encontro.

A mágoa e o rancor sempre procuram um culpado, 
disso não se escapa. O problema é que, às vezes, na 
falta de se encontrar um “bode expiatório”, muitos 
culpam a si próprios. Com ou sem razão muitos 
outros, pela falta de coragem para assumir seus 
erros, vão espalhando suas culpas obsessivas por 
seus familiares, amigos e inimigos próximos. Nem o 
próprio Deus, o Criador, escapa do alvo daqueles que 
querem achar, de qualquer jeito, um culpado para sua 
tristeza e dor. Estes vão sorteando nomes e culpados 
para suas feridas como quem distribui as cartas de um 
baralho numa mesa de Poker.

Faz tempo que muitos desistiram de viver, alguns 
literalmente, carcomidos por suas dores internas. Já 
dizia o sábio Shakespeare: “Guardar uma mágoa é 
como tomar um copo de veneno e torcer para que 
o seu agressor morra.” Parece irracional, mas o que o 
famoso escritor inglês descreveu nesta frase é a lógica 
inversa da cura para toda essa dor que tanta gente 
carrega e alimenta durante anos a fi o. É provado 
cientifi camente que o rancor arquivado pode ser 
somatizado pelo corpo através de doenças como 
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câncer, gastrite, enxaqueca, cólicas agudas, doenças 
da pele, distúrbios hormonais, depressão e outras 
neuropatias sérias.

Etimologicamente perdão é o ato de não imputar 
a um transgressor a necessidade de pagar pelo erro 
cometido, ou seja, perdoar é o mesmo que liberar 
um condenado ou um réu de cumprir uma sentença, 
é como dizer a um presidiário amarrado na cadeira 
elétrica: “amigo, levanta daí, não vamos mais ligar a 
corrente elétrica em você. Você será liberado agora!” 
Aí está o grande problema encontrado na palavrinha 
“perdão”: quem perdoa perde muito. O perdão 
fere nosso senso comum de justiça, principalmente 
quando os ofendidos somos nós. Quem perdoa, na 
verdade, assume para si próprio o valor e a dor da 
punição. Perdoar é como ser ofendido duas vezes, a 
primeira pelo desafeto recebido, a segunda por abrir 
mão do justo direito de revidar ou se vingar.

Mas, acredite em mim! Por experiência própria e 
por ver muitos outros amigos vencendo seus dramas 
interiores e encontrando denovo o caminho da cura 
integral. Posso afi rmar com a autoridade de quem 
já experimentou e tem aprendido a experimentar a 
dádiva de perdoar: existe muito mais benefício em 
não “cobrar a ofensa” do que alimentá-la dentro de 
você. Tenho consciência de que não é uma atitude 
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fácil de se tomar, é verdade. Algumas vezes a sensação 
de náusea, confusão mental e de dor é muito mais 
forte do que qualquer argumento lógico e racional a 
favor de liberar ou não o seu perdão.

Não digo isso porque me considero bonzinho, 
realmente não sou! Tenho meus defeitos como 
qualquer outra pessoa. O que tenho aprendido até 
aqui é que, na maioria das vezes, esta capacidade para 
tomar tal atitude simplesmente não vem de nós. A 
única força capaz de superar a mágoa e remover toda 
raiz de amargura é o amor. Ele, o amor, vence todas 
as coisas, vence até a morte. Não é por acaso que 
João, o apóstolo, escreve em sua epístola afi rmando 
categoricamente que Deus é amor. Sim, a essência de 
Deus é o amor.

A única fonte verdadeiramente confi ável de amor 
é Deus, muitos são os textos revelados por toda a 
Bíblia que expressam este envolvente e imensurável 
amor de Deus pela sua criação e de forma especial 
pelo ser humano. Este amor sobrenatural nos ensina 
a viver e caminhar em direção à cura de nossas feridas 
emocionais e existenciais.

De forma contundente, o apóstolo Paulo afi rma em 
sua carta aos Romanos, capítulo cinco, verso oito, 
dizendo: “Mas Deus prova o seu próprio amor para 
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conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, 
sendo nós ainda pecadores.” Não houve merecimento 
nosso, não foi o esforço humano que provocou uma 
reação de perdão de Deus para nós. Foi simplesmente 
por amor e espontaneamente. A teologia moderna 
chama isto de solidariedade de Deus em relação ao 
ser humano, mas a Palavra Revelada chama a isto 
de Graça. Sem preço, sem barganha, Ele, Deus, fez 
isto antes que qualquer um de nós pedíssemos ou 
merecêssemos.

A boa notícia é que em Jesus, Deus ofereceu perdão 
gratuito a toda humanidade, isto inclui a você e eu. 
É este mesmo amor que nos convida, igualmente, 
a perdoar quem nos tem ofendido. O perdão que 
liberamos hoje retorna como bálsamo, alívio e cura 
para nossas dores.

Em Jesus, o perdão não é condicional, é mandamento 
incondicional pois somos perdoados com a mesma 
medida em que perdoamos. Quando perdoamos nos 
enchemos mais um pouco de Deus, é como se Deus 
reconhecesse em nós algo em comum e viesse nos dar 
um “olá!”.

Então... Quer ser curado? Perdoe! Quer ser liberto? 
Perdoe! Quer ser realmente feliz? Perdoe!
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Vamos falar
sobre você...

Pode ser que você não saiba ou não soubesse como 
crer ou até mesmo que pode ter um relacionamento 
profundo com o Criador de todas as coisas, sim Ele 
mesmo, o Todo-poderoso, Aquele que os homens 
não sabem dar um nome, mas que se revelou e 
percebemos como Ele é e vimos a sua majestade, sua 
grandeza revelada em Jesus o Messias, o Cristo.

A fé é a única exigência que Ele faz para que 
tenhamos vida eterna e os nossos pecados sejam 
confessados e então perdoados. Se você consegue 
crer, sim, simplesmente acreditar, que Jesus é o 
Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou 
entre nós, se você consegue entender que o sacrifício 
Dele na cruz, que o sangue derramado foi por você 
e para apagar por completo os seus pecados então 
você pode ter livre acesso à Eternidade em Deus.
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É simples assim! Muitos não conseguem acreditar 
que o encontro com Deus e o perdão dos 
pecados pode ser bem menos complicado do 
que imaginamos, muita gente boa não consegue 
ir adiante daqui porque considera fácil demais. 
Ficam desconfi ados, sentem falta dos caminhos 
complexos e tortuosos que aprenderam para tentar 
achar ou falar com Deus. A falta de complexidade 
tira o glamour do encontro com Deus pra muita 
gente. Mas é assim que Deus decidiu que seria, a 
isto chamamos de Graça, e é isto mesmo que esta 
palavra signifi ca, é algo gratuito, sem preço, sem 
outros intermediários. É somente pela bondade e 
pela misericórdia do Senhor.

Você pode perguntar: então todos, qualquer um, 
podem ser salvos? A única resposta que tenho a lhe 
dar é: sim! Você pode ser um pouco mais curioso 
e tentar perguntar: então eu não preciso de um 
sacerdote, de um guia, de um bruxo, de um santo, 
padre ou pastor para falar com o Divino? E eu lhe 
digo: isto mesmo, não precisa! Talvez você seja 
muito curioso mesmo e me pergunte mais uma vez: 
eu posso encontrar Deus em qualquer lugar que 
eu estiver? Estudando? Lendo um livro? Passeando 
pela praia ou viajando? Minha resposta será: sim! 
Ele é quem sonda e conhece cada pensamento 
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humano. Deus não depende de situações ou 
lugares especiais para se revelar e para ser achado. 
O que “atrai” Deus é sua fé, é o coração humilde 
que reconhece que só Nele encontramos resposta, 
libertação, vida eterna, cura e salvação.

Ainda hoje declare seu amor a Deus, celebre o 
reencontro, não porque você está lendo um texto 
que está pedindo para fazê-lo, mas faça isto porque 
realmente sente que pode amá-lo, porque sabe que 
antes de você O amar, Ele nos amou primeiro, 
da forma como somos, com todas as nossas 
imperfeições, até mesmo com todo o pecado que 
carregamos, Ele nos ama apesar de todas as coisas 
que nos fazem sentir que não somos merecedores 
deste imenso amor.

Descobrir-se amado e querido por Deus independe 
de religião, de situação econômica, status ou erros 
do passado. Você pode ter uma nova vida com 
Cristo a partir de agora mesmo, apenas creia, 
apenas entregue-se nas mãos Dele.

Talvez você até encontre alguma difi culdade para 
dar este passo, mas tenha certeza que o Doce e 
Santo Espírito de Deus é quem nos auxilia em 
nossas fraquezas. Ninguém melhor que o Criador 
para sondar sua mente e espírito nesta hora e saber 
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exatamente do que você precisa. Ele já lhe deu 
neste dia um coração batendo, isto já é o sufi ciente 
para você reconhecer que sem Ele nada somos. 
Acredite! Mesmo no conturbado e obscuro mundo 
em que vivemos, mesmo diante da morte, da 
dor, de poderes sobrenaturais da maldade, com a 
perturbação do passado, do amedrontado presente 
ou da incerteza do futuro, nada é capaz de nos 
separar deste gigantesco amor de Deus por nós. 
Precisamos dele, esta é a mais pura realidade. A 
única coisa a fazer então é dizer: “Deus, me ajude 
na minha falta de fé!” O resto é com ele. Creia!
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Agora vamos
falar sobre nós...

Este pequeno livro foi escrito pensando em pessoas 
que precisam de um encontro com Deus. O 
Senhor Jesus disse: “de graça dai o que de graça 
recebeste”, como este é um livro que fala sobre a 
Graça de Deus, decidimos que ele seria distribuído 
de graça, sem cobrar nada por isto para que o maior 
número possível de pessoas fosse alcançado através 
desta mensagem e também para que ilustrativa,   
simbólica e pedagogicamente a Graça sobre a 
qual ministramos aqui fosse, de alguma forma, 
experimentada e representada na distribuição 
gratuita deste livro.

É por causa desta Graça que nos alcançou que 
fi camos desejosos de testemunhá-la a todos, falar 
da nossa fé em um Deus que é vivo e presente na 
nossa caminhada todos os dias.
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Eu estou convencido que a Palavra revelada aos 
nossos corações não é nossa, mas de Deus, ela é 
muito maior do que as palavras registradas nestas 
páginas impressas, ela transcende ao papel, então 
quero lhe incentivar a compartilhar esta mesma fé 
com outras pessoas, na medida do possível distribua 
este livro, faça cópias! Podemos disponibilizar 
os arquivos originais e as artes eletrônicas 
gratuitamente para reprodução, desde que você o 
distribua de forma gratuita também e sem alterar o 
conteúdo original.

Ofereça este material e indique nosso site para 
seus amigos e parentes, converse amigável e 
respeitosamente sobre sua experiência de fé e 
permita que a Palavra, o Evangelho que é poder 
de Deus para salvação, faça efeito em suas vidas, 
transformando, libertando dos poderes da maldade 
e da morte e salvando.

Quero apenas fazer algumas ponderações, mais por 
bom senso do que por regra mesmo. Em alguns 
lugares  privados e em vias públicas é contra a 
lei distribuir folhetos ou qualquer outro tipo de 
material gráfi co sem autorização. Então, para evitar 
constrangimentos, e até multas, se você pretende 
fazer alguma ação de evangelização a partir deste 
livro, solicite autorização aos órgãos responsáveis 
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antes da distribuição, jamais permita que este 
livro seja jogado no chão das vias públicas. Minha 
sugestão é que antes de você oferecer este livro a 
alguém em particular, seja você mesmo cordeal, 
responsável e zele por um bom testemunho, 
exalando sempre o “bom perfume de Cristo” para 
que, tendo em mãos a oportunidade de ganhar e 
fazer algum irmão em Cristo, a ocasião seja perdida 
por causa de escândalos e mau testemunho.

Se você quiser ler, ouvir e saber mais a respeito da 
fé que pregamos neste livro visite o blog Ovelha 
Magra (www.ovelhamagra.com), há muito 
material bom e de Deus ali para estudo e meditação, 
existem também vários outros links para sites de 
gente parceira e com o coração cheio desta mesma 
Graça que poderão orar por você e conversar se for 
o caso.

Minha oração agora é para que o Deus de toda a 
Graça em Cristo Jesus, te abençoe rica, poderosa e 
sobrenaturalmente!

Pablo Massolar
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