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―Quando o indivíduo decide expurgar emoções de 
seu âmago mais profundo, extravasando um 
aglomerado de pulsões, pensamentos, sentimentos 
e desejos, sua alma se expõe a uma nudez que não 
traz vergonha e sim a dignidade da confissão‖. 
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 Novo Dia 

 
 

Se um dia conturbado passou 
 

E quase nada de bom nos deixou, 
 

Só nos resta a esperança 
 

De uma linda noite de bonança 
 

Onde os sonhos da madrugada 
 

Devolvam a paz da vida agitada; 
 

E que o amanhã seja um novo dia, 
 

Acendendo emoções, apagando nostalgias 
 

Pacificando as memórias inquietas,  
 

Gerando na alma motivações certas,  
 

Renovando os sonhos e o desejo de ser, 
 

Devolvendo o encanto e o prazer de viver. 
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Apresentação 

 
 
 
 REFLEXOS  é um livro para todas as pessoas sensíveis, 
para ser lido com a alma e refletido com o coração. 
 
 Não   se   trata   de   um   recurso  didático avançado, 
envolvendo pensamentos filosóficos e psicoteológicos, 
compreendidos   somente   por   alguns privilegiados   com   
vasta   educação,   nem   algo reservado para um segmento 
específico.  O  conteúdo  revelador deste   livro   aplica-se,   em   
especial,   àqueles   que desejam   refletir sobre a vida e sua 
trajetória debaixo do Sol. 
  
 REFLEXOS é um livro que foge do padrão e da tradição 
do autor. Aqui temos uma   confissão poética, uma combinação   
de   arte   e técnica,   gestação cognitiva e parto emocional, 
envolvendo introspecções e reflexões do autor. São frases e 
pensamentos extraídos dos sermões pregados na igreja, ao 
longo de vinte anos de ministério. 
 
 Este   livro vai  despertar  você  para  o 
autoconhecimento e ampliar seus horizontes sobre sonhos e 
possibilidades. Você se identificará com muitos pensamentos e 
terá a oportunidade de navegar em devaneios profundos, ao 
linde de sua imaginação, enriquecendo todos os aspectos de 
seu mundo interior. 
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Capítulo 1 

 
A-D 

 
Coração 

 
 

 A palavra coração é mencionada cerca de mil vezes nas 
Escrituras, de uma ou outra maneira. As palavras hebraicas 
(lev, leváv) e a grega (kardia) para ―coração‖ são usadas pelos 
escritores bíblicos tanto de modo literal como figurativo. 
 
 Na maioria das suas ocorrências nas Escrituras, a 
palavra ―coração‖ é usada figurativamente. A esse coração 
figurativo chamaremos de ―coração existencial‖, o qual 
representa a totalidade do homem interior, em contraste com o 
corpo, que é o homem exterior.  
 
 O coração existencial manifesta-se em todas as suas 
diversas atividades, nos seus desejos, afeições, emoções, 
paixões, objetivos, pensamentos, percepções, imaginações, 
sabedoria, conhecimento, habilidade, crenças e raciocínios, 
memória e consciência de si mesmo. — Journal of the Society of 
Biblical Literature and Exegesis (Revista da Sociedade de 
Literatura e Exegese Bíblicas), 1882, p. 67. 
 
 Nas Escrituras, o coração existencial não se restringe a 
ser a sede das afeições e motivações, nem se limita ao 
intelecto. ―Entre os semitas . . . tudo o que era peculiar ao 
homem interior, tanto na categoria dos sentimentos como do 
intelecto e da vontade, era atribuído ao coração.‖ (Dt 4:39; 29:4; 
Mt 9:4;Mc 2:6;6:52; 1Rs 3:12; Pv 15:14). 
 
 Nas Escrituras Gregas Cristãs, quando se menciona a 
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palavra ‗mente‘ junto com a palavra ‗coração‘, temos dois 
significados: 
 
- Mente - refere-se ao intelecto; 
- Coração - refere-se às emoções, aos desejos e aos 
sentimentos da pessoa interior. (Mt 22:37). 
 
 Jesus indicou que do coração procede a força 
motivadora e impulsora por trás da nossa conduta, quer seja 
boa ou má. (Mt 15:19; Lc 6:45).É sobre esse aspecto da 
afetividade que tratamos o termo ‗coração‘ no presente artigo. 
 
Uma Geração de Coração Enfermo 
 

Tocamo-vos flauta, e não dançastes; cantamos 

lamentações, e não pranteastes. (Mt 11:17). 

 Nos dias de Jesus houve um fato diferenciado no 

comportamento humano, que não passou despercebido do 

olhar do Mestre. 

 As pessoas pareciam insensíveis e indiferentes aos 

estímulos emocionais que as cercavam. Não havia uma reação 

emocional ou comportamental coerente com os eventos 

ativadores do meio. Os afetos e os desafetos não eram 

manifestos sob quaisquer pretextos. O povo estava doente do 

coração existencial. 

 

Razão e Coração 

Confrontando a emoção com a razão, há um choque psíquico 

capaz de dividir e de confundir uma limitável e frágil mente 

humana. 
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 Não demora muito e logo vem a dúvida: razão ou 

coração? Viver ou confrontar? Pensar e viver ou viver para 

pensar?  

Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o 
coração; e isso para dar a cada um segundo os 
seus caminhos e segundo o fruto das suas 
ações. (Jr 17:10). 

 

Diálogo e Harmonia Entre As Duas Dimensões do Psiquismo 

A mente humana é integral, integrada, sistêmica, ampla e 
todos os níveis mentais são interdependentes entre si. Cada 
dimensão psíquica vincula-se às outras, interagindo o tempo 
todo. Todo ser humano faz uso da razão e da afeição 
simultaneamente, porém quando uma delas é dominante, a 
outra passa a operar como unidade de apoio. Em virtude da 
queda espiritual, todos nós temos certa tendência em utilizar 
mais, de modo consciente ou não, a razão ou a afeição. 

 A racionalidade e a afetividade devem ser vistas como 

peças conjuntas de um processo único no funcionamento 

psicológico. Em cada experiência, o ser humano é cognitivo-

afetivo ao mesmo tempo, estando em proporções variáveis 

‗mais‘ afetivo ou ‗mais‘ cognitivo.(Pinto, 2004, p. 109).  

 A saúde psíquica pode ser vista no equilíbrio e na 

harmonia da razão e da afeição. 

Pensar nos leva ao censo comum e faz com que analisemos as 

consequências. A racionalidade é uma das funções 

psicológicas que confere ao ser humano a capacidade de 

―...prestar atenção, guardar os fatos, associá-los entre si, 

deduzir, induzir, concluir, isto é, raciocinar‖. (Barcellos, 1982, p. 75). 
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Sentir faz com que vivamos experiências emocionais, 

auxiliando no quebrantamento. A afetividade compreende o 

estado de humor, os sentimentos, as emoções e as paixões e 

reflete sempre a capacidade de experimentar o mundo 

subjetivamente. A afetividade é quem determina a atitude geral 

da pessoa diante de qualquer experiência vivencial, promove 

os impulsos motivadores e inibidores, percebe os fatos de 

maneira agradável ou sofrível, confere uma disposição 

indiferente ou entusiasmada e determina sentimentos que 

oscilam entre dois pólos, a depressão e a euforia.  

Direta ou indiretamente a afetividade exerce profunda influência 

sobre toda a conduta do indivíduo. As duas manifestações mais 

visíveis na afetividade são: 

 

As emoções são fenômenos afetivos internos que 

surgem geralmente de forma brusca e que 

também rapidamente se desvanecem.  

Os sentimentos são fenômenos afetivos estáveis que 

resultam, em regra, da intelectualização das 

emoções... (Rodrigues et al., 1989, p. 15). 

 

O Perigo dos Extremos 

Sentir, sem pensar, faz com que sintamos uma experiência de 

diversos estados de ânimo, carregados de significados e de 

conteúdos psicológicos; como tristeza, amor, paixão, inveja, 

desesperança e outros mais, mas sem o devido senso da 
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realidade. Apenas sentir é loucura, porque isso deixa o 

indivíduo frágil, à imagem e semelhança de um néscio. 

Pensar, sem sentir, pode levar a pessoa a ser fria, calculista, 

técnica e sem misericórdia. Podendo chegar ao cúmulo da 

distorção psicológica e comportamental (psicopatia, sociopatia). 

Tocamo-vos flauta, e não dançastes; 

cantamos lamentações, e não 

pranteastes. (Mt 11:17). 

 

A Apatia Afetiva - A Apatia Afetiva é uma indiferença e uma 

incapacidade de sentir emoções. Indiferença afetiva e uma 

completa ausência de "sensibilidade moral" são observadas em 

certas personalidades anti-sociais (psicopáticas). Esses 

indivíduos são destituídos absolutamente de compaixão, de 

vergonha, de sentimento de honra, de remorso e de 

consciência‖.  

 

Reações Emocionais e Comportamentais 

Certamente há vários fatores que fazem o coração adoecer; 

entre eles citamos: 

A esperança adiada entristece o coração – Pv 13:12 - 

 A Psicologia moderna descobriu o que parece ser a 

causa principal de um coração doente: 

A reação emocional e/ou comportamental 

é o resultado direto das crenças racionais 

ou irracionais do indivíduo. 
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Essa descoberta científica está em perfeita harmonia 

com o ensino das Escrituras. 

Albert Ellis desenvolvendo a terapia racional-emotiva, 

que em 1995 passou a ser chamada de Terapia do 

Comportamento Racional Emotiva — cujo foco está nas crenças 

irracionais, passou a discutir com o paciente maneiras mais 

adaptadas de pensar e de se comportar, conforme a teoria do 

ABC.  

A teoria do A-B-C da personalidade - Em termos teóricos e 

práticos a teoria afirma que "A" é a existência de um evento 

ativador, um fato, ou comportamento ou a atitude de um 

indivíduo. Por exemplo, se uma pessoa passa pela experiência 

de um divórcio(A).  

"B", é a crença da pessoa a respeito de "A"; causa "C", a 

reação emocional. Diante de A o indivíduo reage com crenças 

racionais ou com crenças irracionais.  

"C" é a consequência emocional ou reação do indivíduo; a 

reação emocional e/ou comportamental pode ser adequada ou 

inadequada.  

Se uma pessoa vivencia um estado depressivo depois de um 

divórcio(C-A).  

"A" (o evento ativador, o divórcio) não causa "C" (a 

consequência emocional, depressão). O elemento ―B‖ é a 

chave da questão. 

 Se uma pessoa vivencia depressão depois de um 

divórcio, possivelmente não é o divórcio em si, a causa da 

reação depressiva, mas as crenças (B) da pessoa quanto a ser 

um fracasso, ser rejeitada, ou perder um companheiro. Assim, 
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os seres humanos são em grande parte responsáveis pela 

criação de suas próprias reações e perturbações emocionais. 

 

Tocamo-vos flauta, e não dançastes; 

cantamos lamentações, e não 

pranteastes. (Mt 11:17). 

A reação emocional e/ou comportamental 

é o resultado direto das crenças racionais 

ou irracionais do indivíduo. 

 O grupo de judeus citado no Evangelho segundo Mateus 

(Mt 11:17) estava psicologicamente enfermo porque suas 

mentes tinham absorvido e desenvolvido crenças irracionais, 

completamente desvirtuadas da verdade que o Senhor Jesus 

apresentava ao povo. 

 O bom cientista consegue fazer grandes descobertas 

sobre a natureza humana, simplesmente pela observação e 

análise das ações dos homens. Jesus, como excelente analista 

do comportamento humano, observou que o que brota e se 

manifesta no mundo social vem de uma fonte do mesmo 

gênero. O exterior (comportamento, atitudes)  é fruto do interior 

(coração) que possui natureza equivalente. 

 Se o interior do homem estiver cheio de pensamentos 

negativos, crenças irracionais e coisas do tipo, toda a 

afetividade do indivíduo será prejudicada e o seu coração 

existencial sofrerá sérios danos. Essa enfermidade interior será 

exteriorizada no comportamento do indivíduo. 

Entenebrecidos no entendimento, separados da 

vida de Deus pela ignorância que há neles, pela 
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dureza do seu coração (Ef 4:18). 

Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o 

glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, 

antes nas suas especulações se desvaneceram, e o 

seu coração insensato se obscureceu (Rm 1:21). 

Porque o coração deste povo se endureceu, e com 

os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os 

olhos; para que não vejam com os olhos, nem 

ouçam com os ouvidos, nem entendam com o 

coração nem se convertam e eu os cure (At 28:27). 

 A indiferença afetiva dos judeus, contemporâneos de 

Jesus, sinalizava exteriormente suas crenças interiores 

equivocadas, distorcidas e irracionais. Eles não criam no 

Evangelho; em vez disso alimentavam suas consciências com 

dúvidas, mentiras e todo tipo de crença distorcida da verdade. 

Como resultado de seus pensamentos, seus corações 

adoeceram.  

Porque, como ele pensa consigo mesmo, 

assim é (Pv 23:7). 

Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo 

o teu corpo será luminoso; mas, quando forem 

maus, o teu corpo será tenebroso (Lc 11:34).  

Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, 

não endureçais os vossos corações, como na 

provocação (Hb 3:15). 

 

 E o seu coração existencial, como está? 
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*** 
 
 

Alucinação 
 

 
Intrigado, confuso e perplexo no meio da multidão. 
Vagando sozinho, absorto em pensamentos.  
Caminho sem destino esperando um toque inesperado, 
Que nunca chega e que me faz permanecer  calado,  
Aguardando algo muito além da imaginação. 
 
Adrenalina e cortisol dominam o meu interior, 
Tensão, ansiedade e apreensão de um mundo caótico. 
Nervoso, silencioso, mas profundamente consciente 
Entro em devaneio, numa experiência  crescente 
Que aquieta por alguns instantes meu cérebro motor. 
 
Alguém me sonda,  persegue-me a todo instante. 
São os meus delírios carregados de fantasias e alucinações. 
Não fugirei, simplesmente voltarei para o meio da multidão 
E continuarei a pensar e refletir sobre este mundo cão 
Onde a realidade pode ser uma possibilidade constante. 
 
Neurótico, psicótico, esquizofrênico, maníaco ou louco? 
Um pouco de tudo, quase nada ou algo mais. 
Prefiro algo mais, sem nomenclaturas e chavões, 
Que conceda-me a liberdade de expressar emoções, 
E de ser um pouco de tudo, de tudo um pouco. 
 

*** 
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Frases - A - D 
 
 
 
 
Acomodação 

Algumas pessoas nunca alcançam o destino porque fazem 
morada na zona de descanso temporário.  

 

Adoração 

A adoração silencia o ego, aquieta o coração e transporta o 
nosso espírito para a presença de Deus. 

 

Afetividade 

Antes de chegar ao coração, o amor busca ouvidos receptivos 
e um olhar acolhedor. 

 

Agonia da Alma 

A agonia da alma quebrantada, com prantos e soluços, serve 
para volver a terra seca do coração, preparando-o para o 
plantio de um novo tempo e de  uma nova realidade. 

 
Alma 

A  alma   é   a   dimensão   consciente   do  homem interior, 
conectada ao espírito e ao corpo.  Quando interligada   ao   
espírito,   põe-nos   em  contato   com Deus e as realidades 
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espirituais; conectada ao corpo, põe-nos   em  contato  com o 
mundo  físico  e  social.  

 

Amanhã 

Talvez por ser desconhecido, o amanhã, intriga, fascina e 
preocupa. 

 

Ambição 
Se nossa consciência resiste a um desejo ardente, nossa 
ambição reveste-se do disfarce de uma necessidade 
emergente. 
 
Antigo 
Há genialidades antigas que nunca serão substituídas pela 
modernidade: o poder das  ideias e o conselho dos sábios. 
 
Arrogância 
A arrogância  é uma inflamação do ego. 
 
Audição espiritual 
Nossa  audição espiritual acusa nossa posição diante de 
Deus. 
 
Autoconhecimento 
Muitos não sabem quem são; o pior é que a maioria não 
sabe o que poderia ser. 
 
Autoconsciência 
Autoconsciência é  capacidade de observar a si próprio e 
identificar um pensamento ou sentimento à medida que ele 
surge.  
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Auto-estima 
A auto-estima  acentuada desperta a arrogância; a auto estima 
insuficiente produz inferioridade; A combinação de ambas  
mantém o indivíduo na medida certa. 
 
Auto-imagem 
Auto-imagem positiva é uma força motivacional que nos 
impulsiona a enfrentar a vida com uma atitude triunfante, 
gerando entre outras coisas uma sensação de bem-estar e de 
segurança de si mesmo.  
 
Auto-julgamento 
Se olharmos para o mundo antes de contemplarmos a 
santidade divina, é bem provável que vejamos toda a sujeira 
dos homens e não a nossa. 
 

O homem temente a Deus não encobre a sua 
realidade. Quando olha para os pecadores, ver 
claramente que eles estão sujos, mas quando olha 
para si percebe que está imundo. 

 
 

Automotivação 
Automotivação é saber encontrar meios para se manter 
emocionalmente saudável na  conquista dos objetivos de vida. 
 
Autoridade espiritual 
Autoridade espiritual é o potencial manifesto de ser aquilo que 
Deus autorizou sobre a minha pessoa.  
 
Beleza 
A beleza maior está no olhar daquele que vê com o coração. 
 
Busca Existencial 
Grandes e pequenos, famosos e anônimos, procuram a 
felicidade, algo que ninguém sabe ao certo o que é, mas que 
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gera expectativas e  impulsiona a vida. 
 

Em todo ser humano existe uma necessidade latente 
no mais íntimo de sua natureza, que clama no 
silêncio imperceptível do inconsciente. 
 
Toda necessidade existencial tem um interesse, um 
desejo apaixonado ou mesmo uma ganância por 
algo que possa dar sentido e prazer à vida.  
 
Tudo que fazemos, seja lento ou rápido, tem como 
pano de fundo uma busca, tudo tem um só propósito: 
encontrar a felicidade. 
 
Quanto maior for o vazio na alma, maior será a 
possibilidade do homem investir sua motivação,  
talentos e dinheiro numa desenfreada busca de 
sentido. 
 
Muitos atos inconscientes e espontâneos são 
indícios fortíssimos de que buscamos significado e 
realização. 
 

Caminho & Destino 
O caminho certo faz  o destino  tornar-se uma  realidade  a 
cada passo.  
 

O caminho errado torna o destino distante e 
inalcançável.  

 
Ciência (?) 
Crer em um princípio eterno  onde o nada jazia absorto no 
vácuo, onde o imaterial invisível, de modo inexplicável começou 
a se revolver espontaneamente em ciclos energéticos penta-
dimensionais do abstracionismo infinitesimal, numa compulsão 
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atrativa crescente e progressiva de trilhões de megatons de 
gases, até explodir expansivamente,  gerando a matéria, os 
seres vivos e a ordem universal, tem mais cheiro de fábula do 
que de ciência.  
 
Cristianismo 
Há uma grande diferença entre o Evangelho e os evangélicos; 
entre Cristo e o Cristianismo; o primeiro é celestial, puro e 
eterno, o segundo é terreno, falho e temporal.  
 
Choro 
O choro expressa as múltiplas linguagens da alma: alegria, 
tristeza, saudade e dor. 
 

Chorar em momentos difíceis pode ser a única forma 
segura de expressão. 

 
Conselhos 
Sábios conselhos são palavras vazias para um coração 
obstinado. 
 
Contemplação 
A verdadeira contemplação é como um sonho: só nos 
apercebemos de sua realidade quando termina. 
 

O silêncio contemplativo alivia as tensões e sereniza 
o espírito. 

 

Controle das Emoções 
Controle emocional é a capacidade de reconhecer, 
compreender e dirigir os próprios sentimentos e estados de 
humor.  
 

Controle do stress é a capacidade de modular as 
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tensões cotidianas a que se está sujeito e de manter 
o domínio das mudanças que aconteçam. 
 
Controle dos impulsos é capacidade de sujeitar as 
pulsões naturais e conseguir aceitar o adiamento da 
satisfação de seus desejos quando necessário. 

 

Comunhão 
Comunhão é um encontro de corações e mentes e não apenas 
uma aproximação física.  
 
Conflitos 
Gerenciar conflitos é ter a habilidade de equacionar grandes 
problemas antes de tomar decisões. 
 
Confissão 
Quando o indivíduo decide expurgar emoções de seu âmago 
mais profundo, extravasando um aglomerado de pulsões, 
pensamentos, sentimentos e desejos, sua alma se expõe a 
uma nudez que não traz vergonha e sim a dignidade da 
confissão. 
 

A confissão proporciona uma catarse espiritual, uma  
purificação de  toda sujeira emocional do coração 
humano.  
 
A mera confissão é apenas um reconhecimento do 
erro, uma justificativa social, sem o real 
arrependimento do pecado. 

 
 
Conquistadores 
O desejo de fazer é projeto dos sonhadores; a decisão de 
começar é plano dos trabalhadores, mas a missão de concluir é 
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tarefa dos conquistadores. 
 
 
Competência 
Nossa competência não deve ser avaliada somente pelos 
nossos próprios critérios; a medida do próximo é sempre 
necessária. 
 
Complexidade 
Complexidade é um sistema que intriga, fascina e desafia a 
nossa inteligência. 
 
Comunhão 
Comunhão é um encontro de corações e mentes e não apenas 
uma aproximação física. 
 
Conflitos 
Gerenciar conflitos é ter a habilidade de equacionar grandes 
problemas antes de tomar decisões. 
 
Consciência 
O ser humano possui uma consciência moral, que é a 
faculdade de observar a própria conduta e formular juízos sobre 
seus atos, suas ações, suas atitudes passadas e presentes e 
as intenções futuras. 
 

Uma pessoa não pode violar sua consciência sem 
sentir a sua condenação. 

 
Contemplação 
A verdadeira contemplação é como um sonho, só nos 
apercebemos de sua realidade quando termina. 
 

A contemplação divina começa ou termina quando 
não nos apercebemos que estamos prostrados. 
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Coração 
É o coração quem diz o que somos. Ele é a imagem,   o reflexo,   
a   expressão   exata   do  homem interior.  
 

Não   podemos   ver o nosso  coração   existencial,   
mas nossas atitudes refletem a imagem e a 
semelhança de nossa natureza.   
 
O  interior  é desvendado   quando   conhecemos   o   
exterior.  Na essência somos por dentro o que somos 
por fora.  

É na alma que está a causa primária do intento e do 
desejo. O cérebro é a parte orgânica que decodifica 
os reais propósitos do coração.  

Corações amargurados destilam fel e não palavras. 

Há diversos tipos de corações existenciais. Um tipo é 
definido quando uma intenção prevalece e 
predomina sobre as demais, tornando-se o perfil do 
homem interior. 

 
Talvez alguns corações tenham adquirido  dureza 
depois de um processo  de desilusão, abandono, 
decepção ou outra causa   dolorosa demais para 
suportar.  

 
Corações  constantemente machucados e ofendidos 
 podem perder os atributos mais belos do ser 
humano, tornando-se insensíveis e mecânicos, 
fechados em si mesmos, perdendo a confiança e o 
compartilhar das emoções da vida.  

 
Coração dobre ou doble, significa duplicado, que 
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ilude as duas partes, fingido, traiçoeiro. Marcado 
pela instabilidade, não se firma com segurança em 
nenhum lugar. O ânimo, a motivação e o 
entusiasmo, estão sempre divididos em duas 
direções diferentes. 

 
O coração existencial dedica-se àquilo que escolhe. 
Ele sempre seguirá o que escolheu e sua escolha 
passará a ser o tesouro de sua vida. 

 

Crença 
A fé na fé é uma crença corrompida e prepotente, orgulhosa, 
materialista e possessiva. 
 
Crescimento 
Na vida cristã podemos crescer em várias direções: 

 Para cima, espiritualidade; 

 Para baixo, humildade; 

 Para dentro, caráter; 

 Para os lados,  amor fraternal.  

 

Cura Interior 
Cura interior redentora é a cura pela Palavra de Deus com a 
ação balsâmica do Espírito Santo. É a atuação do poder 
libertador de Jesus Cristo e curativo do Espírito Santo sobre 
pessoas espiritualmente oprimidas que necessitam de 
libertação espiritual e  restauração emocional. 
 
Decisão 
Não decidir já é uma decisão, mas há ocasiões em que esta 
é a melhor decisão. 
 

Decisões apressadas sempre  atravessaram 
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caminhos perigosos. 
 
Deserto 
A travessia do deserto só é vitoriosa  quando aprendemos o 
Caminho do Senhor. 
 

 
O deserto não é a nossa morada, mas um lugar de 
peregrinação, de passagem temporária. É também 
um lugar de lutas, aprendizagem, preparo, de espera 
e de sobrevivência... 
 
O deserto é um lugar onde temos que deixar o velho 
caminho para aprender a andar no centro da vontade 
divina.  
 
Depois da travessia do deserto há sempre uma terra 
prometida. 
 
O tempo de travessia no deserto pode ser doloroso, 
angustiante, mas será um tempo de aprendizagem, 
preparado por Deus para os seus escolhidos, a fim 
de que conheçam e aprendam a andar no Caminho 
do Senhor. 

 
Quando termina o Deserto? Ele termina quando 
completamos a travessia no Caminho do Senhor ou 
com a morte.  

 
 
Dificuldades 
Para alguns, tudo nesta vida é com dificuldade; estão no meio 
de um problema, saindo de um ou entrando em outro. 
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Discernimento 
Quando todos expressam opiniões diversas sobre a mesma 
coisa fica difícil discernir a voz do coração. 
 
Doença 
A doença é carrasca porque maltrata o enfermo e os seus 
familiares; ela é carcereira porque  confina o doente a um leito; 
é também ladra porque pode levar o mais rico dos homens à 
miséria total. 
 

Quando o cristão relaxa na comunhão com Deus e 
não despoja os velhos hábitos da natureza carnal, o 
desassossego se instala, a alma enferma e o seu 
comportamento torna-se fruto da desordem interior.  

 
Domínio Próprio 
Quem tem domínio próprio luta com classe. Sabe quando 
começar; sabe quando parar.  
 
Dúvida 
O ponto mais decadente da dúvida é sujeitar uma questão 
divina ao julgamento humano. 
 

Há pessoas que relutam em decidir pela falta de 
informações seguras; outras vivem numa síndrome 
de incertezas. 
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Capítulo 2 
 

E_H 
O Espaço Interior 

 
 
 O que não pode ser medido de alguma forma, não é 
científico. Mas, isto não significa a sua inexistência. É verdade 
que a aceitação ou a rejeição da existência da alma depende 
menos de ciência e muito mais de fé e de convicção religiosa, 
as quais ainda não podem ser provadas ou desaprovadas, em 
sua totalidade, por métodos experimentais.  
 Pelo estudo da Bíblia entendemos por pessoa o homem 
em toda a sua humanidade: corpo, alma e espírito. Há três 
palavras na língua grega que expressam muito bem a 
existência da vida humana em três dimensões distintas: 

Bios – vida biológica, corpórea, de subsistência; 
Psiché – vida psíquica, anímica, da alma; 
Zoe – vida espiritual. 

 
 Em nosso espaço interior, alma e mente se confundem. 
A realidade é que as duas expressões apontam para o âmago 
da personalidade do indivíduo: o termo alma parece mais 
imaterial e ligado ao mundo espiritual, enquanto que mente 
está mais próxima do corpo e da realidade física.  
 
 Na alma está a essência do homem, a personalidade do 
indivíduo. Essa essência permite o homem pensar, perceber, 
refletir, aprender, sentir, lembrar, querer e decidir. 
  
 A alma (Hb "nephesh"; Gr "psyche") - é a sede dos 
pensamentos, dos sentimentos e das decisões. É a parte 
imaterial do homem voltada para o próprio homem e que o 
identifica no aspecto moral. A alma é tudo que o homem é em 
sua expressão. Na alma repousa a individualidade, a 
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personalidade. Ela é o sujeito pessoal que distingue um homem 
do outro. A individualidade no homem é o âmago de sua 
personalidade, seu eu, seu ego.  
 
 A alma é a dimensão central do homem, ligada ao 
mundo espiritual e a matéria. Quando interligada ao espírito, 
põe-nos em contato com Deus e as realidades espirituais; 
conectada ao corpo, põe-nos em contato com o mundo físico e 
social. Alguns de seus aspectos se confundem com os do 
espírito e outros com os do corpo. Êxtases e arrebatamentos 
espirituais, por exemplo, são experiências que transitam do 
anímico para o espiritual, mas se confundem em determinado 
ponto diante da grande semelhança de características comuns, 
assim como acontece com as sensações e as emoções. 
 
 No sentido psicoteológico alma e personalidade se 
confundem. Os dois termos designam a identidade psíquica de 
uma pessoa, ou seja, a maneira como pensamos, sentimos e 
agimos. 
 
 A investigação teológica ainda não conseguiu desvendar 
satisfatoriamente o âmago do homem interior com suas 
múltiplas capacitações, mas há uma aceitação universal de que 
a alma é a sede da racionalidade, da afetividade e da vontade ( 
Fl 2:2).  
 
Platão (427-347 a.C.) dividia a alma em três partes: racional, 
apetitiva (desejos e ganância) e espiritural-afetiva. A 
observação moderna do comportamento humano consegue 
distinguir três grandes potências em nossa estrutura psíquica.  
 
 Nossa alma possui três grandes capacidades ou 
atributos:  
1) Racionalidade ou intelectualidade - A capacidade de 
conhecer - ou inteligência racional. Dela fazem parte a 
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consciência, a lógica, a imaginação, etc. 
2) Sensibilidade ou afetividade - A capacidade de sentir – É a 
potência pela qual temos emoções e sentimentos: alegria, 
tristeza, raiva, amor, tédio, etc.  

a) Emoções – Alteração do humor - Perturbação súbita ou 
agitação passageira causadas pela surpresa, medo, 
alegria, etc. 
b) Sentimentos – Emoções carregadas por mais tempo. 
Afeições ou inclinações para alguém, amizade, simpatia;  

3) Vontade - A capacidade de querer - A vontade é o poder da 
alma de escolher entre motivos e em seguida dirigir sua 
atividade para o motivo escolhido. Ela tem a capacidade de 
escolher um fim e os meios para atingi-lo. Através da vontade o 
indivíduo pode mudar os motivos, romper com o passado e 
começar um novo modo de vida.  

a) Desejo – Interesse, prazer e ambição. As reais 
intenções que motivam o homem a ter interesse, gosto, 
prazer ou cobiça. Os níveis mais fortes expressam a 
vontade do prazer e a vontade do poder. O desejo transita 
da afetividade à vontade. 
b) Ânimo – Energia; vitalidade, força de vontade. A 
principal força motivadora é a vontade de sentido. 
c) Arbítrio – Decisão, resolução. Faculdade de livremente 
praticar ou deixar de praticar algum ato.  

 
 A mente humana é integral, integrada, sistêmica, ampla 
e todos os níveis mentais são interdependentes entre si. Cada 
potência da alma é indissociável das demais, isto é, cada 
dimensão se vincula às outras, interagindo o tempo todo. 
Usamos as três potências da alma simultaneamente, porém 
quando uma é dominante, as demais se tornam dimensões de 
apoio. Em virtude da queda espiritual, todos nós temos certa 
tendência de utilizar, de modo consciente ou não, uma das 
potências em detrimento das demais. 
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 A queda espiritual danificou a engenharia original do ser 
humano, afetando-lhe aspectos significativos de sua 
individualidade. Como consequência dessa queda todo homem 
tem falhas estruturais e funcionais na alma. São déficits na 
racionalidade, afetividade e vontade. O que muda de pessoa 
para pessoa é a variação e a intensidade dos prejuízos 
herdados e a forma que cada um conduz sua vida, acentuando 
ou modulando sua natureza pelas vivências.  
 Felizmente nosso aparelho psíquico (estrutura mental) 
pode ser monitorado, gerenciado e modulado, pelo menos até 
certo ponto. Isto é possível não somente através do uso devido 
e harmonioso das três potências da alma, mas pelos valores 
agregados nas experiências de vida e acima de tudo pela 
frutificação do Espírito de Deus em nosso interior. 
 
 A personalidade é constituída de pensamentos, emoções 
e comportamentos, que juntos definem o nosso estilo pessoal e 
social. Segundo Augustus Strong, o homem utiliza a 
racionalidade para discernir entre o certo e o errado; os 
sentimentos para mover-se em direção a eles e a vontade livre 
para fazer um ou o outro. 
 
 As três capacidades fundamentais da mente - pensar, 
sentir e querer - estão perfeitamente interligadas e envolvidas 
em qualquer ato. Conhecer envolve sentir e querer; sentir 
envolve conhecer e querer, e o querer envolve conhecer e 
sentir. Apesar desse relacionamento tríplice, numa ação 
particular, a participação de uma das faculdades pode ser muito 
mais destacada do que as outras. É fácil identificarmos atos do 
intelecto em maior nível do que atos do sentir ou do querer em 
diversas situações. Isto significa dizer que cada faculdade da 
alma tem seus estados permanentes e transitórios. 
 
 Não apenas a razão e os sentimentos podem provocar 
os estados transitórios das faculdades da alma-mente. A 
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vontade também é capaz de originar esses estados. É possível 
não somente um querer voluntário, mas uma opinião voluntária 
ou um sentimento voluntário. 
 
  
 

*** 
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Esotérica... 

 
 
 
Estou cercado de esotéricos, feiticeiros e pagãos, 
Todos com seus pensamentos e muita devoção. 
Vivem enganados, iludidos e totalmente perdidos 
num sistema escravizante e dominante. 
O caminho é confuso, o destino é incerto 
Seguem pela margem da vida, alheios à salvação. 
 
Milhões são ateus, fogem do Filho de Deus. 
Suas mentes estão carregadas de  certezas, 
mas seus corações estão vazios de esperança. 
Fingem convicção com seus raciocínios e espertezas, 
Procuram demonstrar inteligência e supremacia,   
mas vivem uma falsa alegria cujo fim é a perdição. 
 
Que bom seria se todos entendessem a graça divina, 
o supremo amor e a misericórdia de Jesus Cristo. 
O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de verdade. 

Na cruz, derramou sua vida, assumiu nossa maldade 
Levou nossas dores, maldições e transgressões. 
Ele é o Salvador, eterno, advogado, juiz e Senhor. 
 
Um dia Jesus voltará como Rei para o seu povo, 
trará vida plena, glorificação e eternidade. 
Novo céu, nova Terra, de tudo um renovo. 
Aqueles que creram e aceitaram o Seu sacrifício 
foram perdoados, justificados e ressuscitados. 
Cidadãos imortais de uma nova realidade.  

 
 

*** 
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Frases - E - H 

 
 

Ego 
O ego exaltado inflama todo o nosso aparelho psíquico; ilude os 
nossos pensamentos e contamina a nossa consciência.  
 
Emoções 
Emoções e sentimentos são criados e modulados pelas 
circunstancias.  
 

Há um poder de cura interior na expressão 
extravasada das emoções.  
 
Fortes emoções conseguem enganar o 
entendimento com pensamentos ilusórios. 
 
O tempo é um bom remédio, mas não é suficiente 
para curar as marcas profundas das emoções 
negativas. 
 

Engano à Primeira Vista 
A beleza que fascina à primeira vista sempre conta com a ajuda 
da imaginação que consegue projetar a ilusão do belo perfeito. 
 

Movidos pelo desejo ardente, de vez em quando, 
cometemos o erro de supervalorizar o  que nada 
vale. 
 
A profunda esperança, de vez em quando,  abraça  
até mesmo  o  que nada vale, pela simples razão de 
alimentar um sonho que gera significado e 
movimenta a vida. 
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Erros 
Só repetimos os mesmos erros quando há burrice ou prazer. 
 
Escrita 
Re-escrever o óbvio pode até ajudar a fixar o sentido para os 
vagos de entendimento, mas sempre será um insulto aos 
inteligentes. 
 
Escrituras 
As Escrituras se apresentam como o  único padrão certo capaz 
de  avaliar a situação do homem em todas as épocas e em 
todas as culturas. Por este padrão o indivíduo  pode ser 
avaliado, analisado, e desse modo ser julgado.  
 
Esperança 
Uma pessoa esperançosa é aquela que sabe manter atitude 
realista e ainda assim positiva, mesmo nos momentos difíceis. 
 
Esvaziamento 
O esvaziar-se é o caminho para a o enfraquecimento do ego. 
 

O esvaziar-se é um caminho de morte de desejos e 
de posições. Nesse processo de morte do ego, 
purificamos os nossos corações de sentimentos 
carnais, pensamentos mundanos e desejos 
proibidos. 
 
Com o esvaziamento condicionamos o 'homem 
interior' para um convite ao enchimento do Espírito 
Santo. 

 
Estrelas 
Há estrelas que só brilham em sua própria constelação. 
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Exemplo 
O exemplo convence muito mais do que o discurso repetido. 

 
Experiência versus saber 
As experiências pentecostais devem avivar as letras do 
conhecimento tradicional, nunca apagá-las.  
   
Extroversão 
Extroversão é um modo de funcionamento psíquico onde o 
interesse, valores e significados estão voltados para o mundo 
externo do indivíduo. 
 
Falar 
O falar com elegância fascina a atenção de ouvidos nobres. 
 

A exuberância de uma palavra ganha maior brilho 
quando reflete o fervor de um coração verdadeiro. 
 
Quando todos expressam opiniões conflitantes sobre 
o mesmo tema fica difícil discernir a voz da razão. 

 
Falsa Amizade 
Os que apenas parecem amigos são aqueles que  descem 
pelo mesmo caminho, mas  passam de largo na hora da 
aflição. 
 
Fama 
Fama de um só momento pode frustrar mais que o anonimato 
prolongado.  
 
Fé 
Pela fé o tempo de espera pode ser revestido em um tempo de 
milagres. 
 

O poder da fé é liberado quando, numa situação 
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específica, passamos a pensar com os pensamentos 
de Deus. 
 
A fé que conquista sempre alcança os sonhos 
persistentes. 
 
Os nossos  atos autenticam e reforçam a nossa fé.  
 
Fé não é subproduto da alma; é dom do Espírito. 
 

Felicidade 
Felicidade em plenitude, num mundo caótico, limita-se a um 
desejo inalcançável  de um coração imperfeito.  
 

A felicidade acessível pode estar em coisas simples, 
num estado d‘alma onde predomina o 
contentamento. 

 
Fuga 
Os medrosos sempre fogem de alguma coisa. Os medrosos 
inteligentes conseguem  variar o tipo de fuga. 
 
Frustrações 
Se as suas frustrações forem maiores do que os seus sonhos, 
sua vida será dominada pelas lamentações. 
 
Genética 
Somos predestinados pela nossa herança genética; mas são as 
vivências que modulam nosso destino, agregando novos 
fatores, apresentando o resultado final de nossa história. 
 
Grito 
O grito extravasa, desabafa. O silêncio esconde, guarda. 
Ambos denunciam e incomodam. 
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Harmonia 
A boa Psicologia diz que  o equilíbrio psíquico do homem 
consiste em alguma coisa para fazer, alguma coisa para amar e 
alguma coisa para sonhar. 
 
Heranças 
Dos antepassados herdamos as tendências, dos 
contemporâneos as vivências. 
 

O princípio da justiça na lei da herança não é o 
merecimento ou a justa retribuição, mas a filiação. 

 
Todos nós somos um pouco do que trouxemos ao 
nascer e um pouco do que aprendemos e 
absorvemos ao longo da vida. 
 
Dos antepassados herdamos as tendências, dos 
contemporâneos as vivências. 
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Capítulo 3 
 

I - L 
 

A Insatisfação do Homem Pós-Moderno 
 

 
 O homem do Século XXI oculta uma insatisfação consigo 
mesmo e com o mundo em que vive, uma angústia que 
atormenta e agoniza a sua alma. Milhões de pessoas 
atormentadas pelo medo, angústia, vazio existencial, solidão, 
culpa, necessidade de perdão e de amor. 
 O homem pós-moderno sofre de um conflito interior, 
sobrevive atrás de máscaras e ignora completamente qual é o 
seu verdadeiro problema. Pensa que a causa de seu dilema 
está do lado de fora: no sistema, no governo, no trabalho.  
 Apesar de todos os avanços científicos, o homem 
continua fora de foco e não consegue vencer seus conflitos 
interiores; tão somente tenta mascará-los ou reprimi-los numa 
reação defensiva, sem eliminar o sentimento insuportável de 
angústia e vazio. 
 
Causas Preliminares 
Evidentemente que o resultado final da condição do homem 
pós-moderno é fruto de diversos fatores, todavia três causas 
merecem a nossa atenção especial: 
 
1) Aceleração do Conhecimento 
Corremos muito e não chegamos a lugar nenhum de satisfação 
existencial. Aceleramos na racionalidade até inaugurarmos a 
Era do Conhecimento, mas deixamos para trás a afetividade. 
Somos a sociedade da ciência, gigantes no saber e anões nos 
sentimentos, na misericórdia, na compaixão e no amor. 



Reflexos - BenneDen 

 

43 

 

Resultado: Dia após dia o homem perde a sensibilidade de 
pessoa e passa a ser um mero indivíduo no meio da multidão. 
 
2) Quebra de Paradigmas 
Nossa geração ultrapassou as fronteiras do permissível e 
quebrou os marcos da moral, ficando sem um padrão fixo 
confiável que direcione seus pensamentos e ações. Na 
sociedade pós-moderna tudo é transitório, instável e relativo. 
 No aspecto sociológico o pensamento dominante é o 
pluralismo da verdade: 

a) Subjetivismo – o que eu acho e o que você acha em 
nome da tolerância; 
b) Relativismo - Nenhuma verdade é única, absoluta. 
Tudo muda, dependendo do ângulo de observação, do 
tempo e da cultura. 

 
 Rejeitamos os pontos fixos, quebramos os padrões, os 
referenciais, as medidas e os modelos estabelecidos. 
Resultado: O errado deixa de existir. 
 
 O Relativismo gerou um mundo inseguro e confuso, sem 
convicção, sem absolutos, sem padrão. Estamos em constante 
transformação, mas não sabemos para onde ir, porque 
perdemos o sentido. 
 Além de tudo isso surge a institucionalização da 
iniquidade. O mal sempre existiu, mas a grande diferença de 
sua existência nos dias da pós-modernidade é que ele agora, 
através de leis estabelecidas pelas as nações, está sendo 
legalizado como padrão de conduta.  
 
3) Repressão da Consciência 
Como adequação à inexistência de padrões e referenciais 
externos, o homem pós-moderno procura calar a voz de sua 
consciência moral. Busca remover o senso, o árbitro, o juiz, o 
ponto fixo do homem interior, reprimindo sua consciência.  



Reflexos - BenneDen 

 

44 

 

 
 Dia após dia temos provocado alterações em nossa 
consciência moral. Gradativamente nos tornamos vítimas de 
um inconsciente coletivo pós-moderno, amoldando nossa 
mentalidade ao subjetivismo e relativismo do mundo. O 
primeiro drama da humanidade vem de uma má formação de 
consciência. Nosso grande problema é que não atendemos a 
voz de nossa consciência quando clama desesperadamente 
para mudarmos pensamentos e atitudes. A verdadeira causa 
da angústia do homem provém de sua culpa moral e do 
consequente medo de seu destino espiritual. 
 
Resultado: Perdemos valores e significado, ficamos ainda mais 
desorientados e angustiados.  
 
 
Conclusões 
 
1) O homem pós-moderno é um indivíduo confuso, inseguro, 
indeciso, medroso, instável, desassossegado, angustiado e 
neurótico. Harod Urey – prêmio nobel da Física disse: ― Todos 
os intelectuais que conheço têm medo‖.  
 
2) Os maiores problema do homem são espirituais e anímicos. 
E tudo isto tem a ver com sua alma diante de Deus.  
 
3) Não podemos simplesmente riscar Deus de nossa história ou 
apagar suas leis impressas em nossa consciência. Não há 
como reprimir o espiritual e libertar-se dele. Não há como calar 
a consciência moral e os valores espirituais e viver em paz, 
porque estes atributos constituem o princípio da harmonia 
interior. O sentimento de culpa é tão forte que mesmo com a 
repressão da consciência, a culpabilidade subsiste camuflada 
no inconsciente, aflorando de vez em quando num terrível 
desassossego. O que é reprimido reaparece em outro lugar, 
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mais cedo ou mais tarde, com uma outra forma. 
 
4) Quando fazemos o oposto do que nossa alma conserva no 
fundo de nossa consciência moral, entramos numa 
ambivalência: a alma fica dividida, confusa e indecisa. O 
resultado disso tudo é angústia, vazio, desassossego e o medo. 
Ao fecharmos os olhos de nosso espírito e calarmos a voz de 
nossa consciência, tornamos-nos incompreensíveis para nós 
mesmos, ficamos sem o referencial interior, perdemos a noção 
do certo e do errado, mergulhamos numa grande confusão e 
passamos a sobreviver em constante desassossego.  
 
5) Diante dessa problemática o homem passa a aderir qualquer 
proposta que prometa uma saída, um escape. Luta 
desesperadamente por algo que não sabe ao certo o que é, 
mas que está disposto a fazer de tudo para consegui-lo. Dentro 
de sua alma, no mais profundo de seu coração, o ser humano 
conserva um ideal diferente; existe uma noção da lei divina, 
existe a culpa pela violação da lei de Deus, o medo do castigo 
eterno, a necessidade da graça de ser perdoado, amado e de 
se reconciliar com Deus.  
 
Solução Imediata 
Temos respostas para a angústia universal? Temos propostas 
para as confusas aspirações do homem pós-moderno? Depois 
do diagnóstico vem o tratamento, a terapia e a cura. 
 Como solução imediata, o homem precisa de um 'Norte', 
de um ponto fixo confiável para avaliar constantemente sua 
trajetória de vida. O desenvolvimento humano exige um Ponto 
de Referência. Este ponto direcional tem que ser absoluto, 
supra cultural e atemporal. A saúde e o bem-estar relacionam-
se de alguma forma com a verdade; o sofrimento e o mal-estar 
relacionam-se com a negação da verdade. 
 
 Nossa proposta imediata não é uma teoria que se 
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demonstra, mas um projeto de vida, que traz redenção, 
segurança e cura para a alma inquieta, possibilitando um viver 
harmonioso com a aceleração dos últimos dias. 
 

1) Ter uma mente Teocêntrica. Reconhecer a 
Palavra de Deus como verdade absoluta e modelo de vida 
para o homem. Estudar a Bíblia honestamente, 
adequando a consciência aos padrões morais de Deus. 
 
2) Rejeitar toda forma de pensamentos e conceitos 
anti-Deus. Confessar e abandonar toda prática fora da 
vontade de Deus. 
 
3) Assumir o compromisso de viver o ensino Bíblico, 
mesmo que isso exija um preço. 

 
 

*** 
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Ilusões 

 
 
 

Miragens fantásticas,  ilusões, mentiras, tentações 
Mundo mascarado, disfarçado, prendendo corações  
Vidas desapercebidas, manipuladas e seduzidas 
Sobrevivendo no engano de suas paixões. 
 
Meninas e meninos, escravos de uma geração 
Alucinados, drogados, sobrevivem no vazio. 
Enganados por uma elite que não deixa pensar 
Seguem vagando, sem destino, sem direção. 
 
Uma jornada de repetições, onde tudo é banal 
Assediada de trapaças, diversões e mentiras 
A grande massa conformada segue  sem ira 
a passos largos para um abismo infernal. 
 
Ninguém pensa, ninguém desconfia 
que o jogo da morte tem cartas marcadas 
corações aprisionados, mentes  encarceradas 
num sistema mundial que a todos desafia  
a viver a mesmice do engano todos os dias. 

 
 

*** 
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Frases -I - L 
 
 
 
Ideias 
O melhor acervo de ideias silencia nos recônditos  mais íntimos 
da alma até o momento de ser despertado por um sonho. 
 

Ideias não amadurecidas geralmente produzem 
resultados amargos. 
 

Ignorância 
Nem sempre uma idéia brilhante é suficiente para iluminar as 
trevas da ignorância. 
 

Sábios conselhos são palavras vazias para um 
coração obstinado.  
 
Não saber  o que fazer depois de convertido, talvez 
seja a maior ignorância para o cristão e o maior 
prejuízo para a igreja. 
 

Ilusão 
A maior ilusão debaixo do Sol é investir a vida no temporal e 
passageiro, construir sobre a areia do deserto e achar que essa 
segurança é intocável e eterna. 
 
Imaginação 
A imaginação não trava diante do impossível. As probabilidades 
lógicas são irrelevantes diante da multiplicidade de ideias que 
conseguem superar mundos, espaço, tempo e razão. 
 

A imaginação criativa e a fantasia navegam no 
mesmo cenário virtual do pensamento; a diferença é 
que a primeira é uma possibilidade e a outra é 
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apenas ficção. 
 
O cenário da imaginação inspira o tipo de 
pensamento: cenários pobres criam pensamentos 
semelhantes; cenários nobres inspiram as grandes 
ideias e atitudes. 
 
Navegar no cenário virtual da imaginação apesar de 
toda complexidade, depende basicamente de dois 
fatores: a criatividade do navegador e a força 
propulsora da informação. 
 

Indecisão 
A indecisão é paradoxal: sobrecarrega os pensamentos, 
acelera os impulsos de ansiedade, mas  paralisa nossas 
atitudes. 
 
Indivíduo & Pessoa 
O homem é indivíduo e pessoa.  É um indivíduo por ter 
características únicas, além de sua autoconsciência, auto-
suficiência e independência. Mas o homem não é apenas essa 
unidade isolada, é também uma pessoa, com características 
coletivas da humanidade, dotado de consciência social e 
necessidades de interligações. 
 
Inimigo 

Entrar no território do inimigo é fazer um convite para a guerra. 

 
Insatisfação 
Lutamos, conquistamos e comemoramos, mas lá no fundo, 
mais cedo ou mais tarde, existe o retorno do velho e persistente 
sentimento de insatisfação. 
 

A conquista anterior não supre as necessidades 
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atuais e nem acaba com a eterna insatisfação 
existencial.  

 
Insensatez 
Quando a insensatez é dominante, a verdade precisa passar 
pela oposição do absurdo antes de ser aceita. 
 
Institucionalização da Iniquidade 
A institucionalização da iniquidade, estabelecendo leis que 
legalizam o mal, criam mecanismos psíquicos aceitáveis para 
uma consciência cauterizada e para uma sociedade que jaz no 
maligno.  
 
 
Introversão 
Introversão é um modo de funcionamento psíquico onde o 
interesse, valores e significados estão voltados para o mundo 
interno do indivíduo. 

 

Introspecção 
Num rápido vislumbre de introspecção já se percebe a 
grandeza de nosso mundo interior. Sua complexidade é um 
sedutor convite ao auto-conhecimento.  
 
Jejum 
O jejum bíblico é um exercício espiritual de mortificação do ego. 
 

 
Lágrimas/Choro 
Lágrimas são gotas de sentimentos extravasados, 
insustentáveis no coração. 
 

O choro expressa as múltiplas linguagens da alma: 
alegria, tristeza, saudade e dor. 
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Chorar em momentos difíceis pode ser a única forma 
segura de expressão. 

 
Liderança 
Se os novos desafios não forem conquistados por novas 
estratégias, só resta a esperança de que surja uma nova 
liderança. 
 

Os grandes mestres são aqueles que escrevem 
capítulos na vida de seus discípulos. 

 
Limites 
Não podemos superar o que não conhecemos. 
 

Não podemos romper limites oferecendo condições 
inferiores a eles. 
 
Nossas conquistas atuais  representam as nossas 
competências. 
 
Limitação é um limite psíquico considerado  
intransponível. 
 
Não são os limites que tornam as pessoas limitadas, 
mas a postura psicológica diante deles. 
 
Na vida não são os perfeitos e completos que 
vencem, mas aqueles que rompem limites e 
superam as suas maiores dificuldades. 
 
Os vitoriosos superam a si mesmos antes de 
conquistarem sua missão. 
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Lutas 
A sabedoria ainda é a melhor arma. Há batalhas que não 
podemos estar na linha de frente. A sabedoria diz que a 
retaguarda é a melhor estratégia.  
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Capítulo 4 
 

M_P 
 
 

 Meditação 
 
 
 

 No Mundo Ocidental a introversão é identificada como 
algo não compatível com o nosso estilo de vida. Nós cristãos 
ocidentais somos adeptos da extroversão e temos dificuldade 
até mesmo de aceitar a meditação bíblica como algo praticável.  
 Ocidentais ou não, a dura realidade é que não temos 
vivido, como igreja, uma vida cristã contemplativa, vertical, de 
profunda comunhão com o Criador do Universo. Pouco 
meditamos e quase não paramos para ouvir o que o Espírito de 
Deus diz às igrejas. 
 Estamos inseridos  numa realidade totalmente 
horizontal, onde o homem moderno tem perdido a capacidade 
de ouvir a voz  do Espírito Santo porque tem estado 
plenamente imerso  com o plano horizontal. Cada um de nós 
corre atrás de  interesses próprios. 
 Com esse estilo de vida horizontal não só deixamos de 
ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer, como adoecemos 
interiormente e com tremenda facilidade.  
 Pense um pouco em quantas orientações, mensagens e 
advertências divinas estamos perdendo. Veja quanto de saúde 
deixamos de ter com tanta ansiedade, preocupação e estresse. 
 Cremos que a vida acelerada do atual século seja a 
característica mais marcante de tantas enfermidades da alma. 
A humanidade rompeu a aurora do Século XXI sobrevivendo 
com 'a adrenalina a mil por hora'. As pessoas têm uma vida de 
qualidade precária como consequência do corre-corre das 
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obrigações que as cercam, do galopante estresse da vida 
moderna, dos traumas  psicológicos, de tensões constantes, da 
angústia e da ansiedade com o dia de amanhã, da instabilidade 
no emprego e das frequentes crises de depressão. As pessoas 
estão chegando ao limite psíquico, à exaustão do corpo e da 
alma! O ser humano está cansado e quer paz e tranquilidade!  
 
 Este é um tempo em que precisamos parar em quietude 
e meditação cristã. 
 

 Parar para refazer as forças; 

 Parar para  ouvir Deus.  
   
  A meditação cristã fundamenta-se na Bíblia Sagrada e 
dela extrai os principais elementos utilizados no processo  da 
contemplação e da reflexão. Os componentes extrabíblicos 
surgem de outro cenário que é frequentemente objeto de 
admiração e  que está na natureza, no esplendor  e na 
magnitude da criação de Deus.  

 Meditar, no sentido cristão, significa refletir 
profundamente sobre uma promessa, declaração ou conceito 
bíblico; imaginar, estudar, inquirir, questionar, sondar, 
contemplar e ter comunhão.  Quando perseveramos neste 
hábito enriquecemos muito nossa vida cristã.  

 A meditação é uma habilidade mental que pode ser 
treinada e praticada   como um excelente momento relaxante, 
de  repouso psíquico, sem perda de consciência e do estado de 
alerta.  
 A  meditação cristã  é  um ponto de encontro com Deus e 
através dela podemos esperar revelações e manifestações da 
graça divina, favorecendo o nosso crescimento espiritual, 
discernimento e outros benefícios. Sua  prática favorece a 
absorção da  verdade com maior profundidade. 
 Para aprendermos a ouvir a voz do Espírito de Deus, 
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conhecermos os caminhos  e a vontade do Senhor  é preciso 
sensibilidade espiritual e uma boa educação no  ouvir e no 
discernimento. A meditação é um exercício mental e espiritual 
que educa o homem para ouvir Deus. 
 

*** 
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M... 

 
Moleque metralha, mentiroso, metaleiro, mascarado 
mexia morfina, manobrava massas,  mendigos e marajás 
Malandro muambeiro, malfeitor, maconheiro, 
Mancebo machão, mandão, mestiço marginal 
Maltrapilho, maníaco manhoso, meloso, 
manipulava matança,  mistura maluca, mecanismo mal. 
 
Mano mercenário,  maquiavélico, marxista, malfeitor 
Mascarado, manchado, marcado... merecia morrer. 
 
Morada medíocre,  maloca, mesmice, miséria, mazelas, 
Montes, montanhas, morros, milícia, motim, morte 
Moleque metralha mostrava medo, muito medo. 
Mito, misticismo, magia, megatons medievais. 
Mitologias, moleque metralha manifestava melancolia. 
 
Manhã maravilhosa 
Moço missionário mostrou mundo melhor. 
Moisés, Mateus, Marcos, mestres magníficos, 
Milícia maior.  
 
Madrugadas mais madrugadas, meses meditei. 
Minhas meditações massacraram-me, mas mostram mudanças. 
 
Mudanças, maiores, mudanças menores, mudanças. 
Modelagem magnífica, moleque monstruoso murchou. 
Metamorfose, mexeu, mexeu... 
 
Mola mestra! Messias, meu Mestre me magnetizou 
Messias, meu Mestre, meu mundo mudou 
 
Mola mestra! Messias, meu Mestre, meu Mediador 
Messias, meu Mestre, meu mundo mudou. 

 
*** 
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Frases – M - P 

 
 
 
 
Mentira 
Nem toda mentira é  explícita; existe a sutil que adentra pelos 
portais da lógica, disfarçada com alguns resquícios da verdade. 
 

Mentira exagerada é piada e mentirinha é o tempero 
das fofocas. 
 
A mentira mais mortal  é aquela em que o engano é 
revestido de algumas  verdades sedutoras. 
 
Ouvir a mentira é viver na ilusão, na fantasia de algo 
temporal e perecível. É construir a vida sobre a 
incerteza, a instabilidade, insegurança e ter no fim 
de tudo uma ruína completa. 
 
A mentira alimenta o ego, cala a consciência e 
extravassa a ilusão. 

 
Meditação 
A meditação nas Escrituras é  um bálsamo  refrescante para 
corações feridos. 
 
Mestres 
Os mestres são aqueles que ensinam, influenciam e participam 
da vida de seus discípulos. 
 
 
Medo 
Os medrosos estão sempre fugindo, mas os medrosos 
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inteligentes conseguem  variar o tipo de fuga. 
 
Modismos 
Modismos são aceitos com prazer e em seguida são 
descartados e esquecidos. 
 
Monotonia 
A vida apresenta de vez em quando alguns momentos 
emocionantes, mas no geral ela é bastante comum, 
estabelecida em torno de rotinas, repetições e monotonia. 
 
Mudanças 
As profundas mudanças, ainda que visivelmente externas, são 
aquelas que conseguem mover as raízes da alma. 
 

Para mudar a história de um povo, Deus começa 
mudando a história de um  homem.  
 
Este é o mundo das mudanças, onde temos que nos 
reinventar para sobreviver, onde temos que aprender 
sempre para vencer. 

 
Mundo Interior 
Num rápido vislumbre de introspecção já se percebe a 
grandeza de nosso mundo interior. Sua complexidade é um 
sedutor convite ao auto-conhecimento. 
 
Natureza Humana 
Todo ser humano tem no íntimo mais profundo, o seu quarto de 
horrores...  
 

Natureza humana é a essência anímica do indivíduo. 
É a base da personalidade que contém aspectos 
imaturos e inferiores, instintos e tendências,  até 
resquícios de qualidades valiosas.  
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A natureza humana é direcionada a partir de uma 
arquitetura hereditária, modulada pelas vivências. 

 
 
 
Normas Sociais 
As normas sociais se submetem às evoluções do tempo. O 
absurdo de hoje pode ser a moda de amanhã.  Estas evoluções 
cíclicas  impedem a formulação de qualquer padrão social 
absoluto por meio do qual o estado do homem possa ser 
julgado.  
 
Novo & Antigo 
Há genialidades antigas que nunca serão substituídas pela 
modernidade: o poder das  ideias e o conselho dos sábios. 
 
Números Enganosos 
As somas enganosas são aquelas que aumentam os números 
e diminuem os resultados; 
 

Se a medida não for padrão os resultados sempre 
serão variáveis. 
 

Ocupação 
Deus fala, mas nem todos se apercebem, pois seus ouvidos 
estão em sintonia com seus corações e estes estão ocupados 
demais com outros assuntos.  
 
Origens 
O retorno em princípios corretos redireciona o futuro em 
atitudes certas. 
 
Ouvir 
Fingimos que desejamos ouvir quando calamos por falta de 
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assunto. 
 

Temos dois ouvidos e uma boca, mas a realidade é 
uma aversão à anatomia; são milhões de falas para 
bem poucos ouvidos. 
 
Poucos mestres da oratória percebem que a boca 
está abaixo dos ouvidos.  

 
 
Paciência 
Esperar com paciência é saber que o tempo oportuno está logo 
a frente aguardando nossa chegada. 
 

Quando a paciência agoniza só resta a esperança de 
que a fé entre em ação.  
 
A paciência é a fronteira que limita o afloramento do 
desespero no coração.  

 
Palavras 
Há palavras terapêuticas que  curam a alma e tranquilizam o 
coração.  

 
Palavras específicas são como sementes 
específicas; elas têm o poder de germinar, produzir e 
fazer mudanças dentro do homem.   

 
As palavras mais tocantes não são guardadas em 
livros, mas no coração 
 
As palavras inteligentes são guardadas na memória, 
mas as palavras  que curam a alma, ficam para 
sempre no coração.  
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A exuberância de uma palavra ganha maior brilho 
quando reflete o fervor de um coração verdadeiro. 
 
 

Palavra de Deus 
A Bíblia é o  lugar onde o homem deve silenciar para ouvir 
Deus falar. 
 
Pecado 
Os vínculos espirituais pecaminosos são correntes invisíveis 
que aprisionam suas vítimas, com aparente liberdade. 
 
Pensamentos 
Pensamentos revoltos são aqueles que desafiam nosso 
controle com impulsos dominantes que se sobrepõem ao juízo 
do racionalmente correto. 
 

Pensar além de uma geração é um grande desafio 
que expõe o intelecto ao isolamento social. 

O encanto de um pensamento não só realça a 
beleza poética; Quando sabiamente refletido traz 
sonhos ao coração e prazer para a alma. 
 
O pensamento ultrapassa o tempo e o espaço, mas 
perde velocidade diante do desconhecido, sendo 
obrigado a mudar de direção.  

A cada novo pensamento surge a possibilidade de 
um novo aspecto em nossa vida.  

Uma reflexão superficial  sempre será acompanhada 
de problemas profundos. 

Existe uma influência recíproca entre ação e atitude. 
Agimos conforme nossos pensamentos e pensamos 
de acordo com os atos que praticamos. 
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Personalidade 
Personalidade é o complexo de todos os conteúdos herdados e 
adquiridos pelo indivíduo, resultando o estado final como  
pessoa.  
 
Portais da Vida 
Porta das heranças - Tudo o que entra na vida do homem pela 
herança adquirida de seus antepassados. Todo indivíduo é um 
pouco de seus ancestrais. 
Porta das Vivências - Tudo o que entra na vida do homem 
através da aprendizagem, das experiências, crenças e 
relacionamentos, no dia-a-dia. Somos um pouco do meio 
ambiente.  
 

As heranças determinam, em parte, o que 
somos, mas são as vivências que modulam as 
predisposições vindas do passado e agregam 
novos fatores, apresentando o resultado final 
de nossa personalidade. 
 
Em nossos relacionamentos e experiências do 
cotidiano,  abrimos portas para entrada do mal 
ou do bem, mas a permanência de um ou de 
outro dependerá, em última instância de nossa 
vontade. O  centro  de   nossa   história   está   
no  presente.  É  nele   que podemos modular a 
influência de nosso passado e projetar o nosso 
futuro.  

 
Precipitação 
Decisões apressadas sempre  atravessaram  caminhos 
perigosos. 
 
Problema interior 
Há pessoas com problemas que necessitam de 
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redirecionamento de vida, arrependimento e santidade, muito 
mais do que a aplicação de psicoterapias. 
 
Profecia 
A profecia é a trombeta divina que desperta a consciência de 
uma geração. Que os profetas falem e que haja ouvidos para 
ouvi-los.  
 
Profetas 
Quando os profetas  calam, as pedras falam, porque os 
propósitos de Deus têm que ser cumpridos. 
 
Projetos 
Muitos projetos brilhantes que foram reduzidos às cinzas do 
fracasso, teriam conquistado as alturas do triunfo se os 
mesmos tivessem passado pelos ouvidos de sábios 
conselheiros. 
 

A vida é uma sequência de projetos bem sucedidos 
ou mal planejados. 
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Capítulo 5 

 
Q_T 

 
A Terapia do Silêncio 

 
 Existe o lado bom e o ruim do silêncio. O lado ruim pode 
ser patológico ou pecaminoso. Silenciar por causa da timidez, 
baixa auto-estima ou  medo incontrolável são exemplos de 
quadros doentios que necessitam de cura interior. 
 Sempre que o silêncio for  praticado como uma atitude 
de desprezo ou indiferença, orgulho e  isolamento social 
premeditado será visto como pecado.   Silenciar para o 
próximo omitindo ajuda ou silenciar para Deus não 
confessando o pecado praticado  são atitudes de corações 
endurecidos e refletem o lado ruim do silêncio. 
 
 Felizmente existe o lado positivo do silêncio que pode 
trazer grandes benefícios para o bem estar da alma. O silêncio 
pode ser uma terapia. 
 Quando e porque  devemos  praticar a terapia do 
silêncio? 
 
Silenciar para aguardar; 
Silenciar para evitar confronto; 
Silenciar para dar oportunidade aos outros; 
Silenciar para se submeter; 
Silenciar para não se envolver; 
Silenciar para se humilhar; 
Silenciar para fazer diferença; 
Silenciar para não revidar; 
Silenciar para sossegar; 
Silenciar para dormir; 
Silenciar para aquietar-se; 
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Silenciar para gerar expectativa; 
Silenciar para guardar segredo; 
Silenciar para descansar a voz; 
Silenciar para exercer o domínio próprio; 
Silenciar para melhor observar, refletir e meditar; 
Silenciar para aprender com os que falam; 
Silenciar para compreender melhor; 
Silenciar para dar atenção; 
Silenciar para respeitar; 
Silenciar para ouvir o coração. 
 
 A terapia do silêncio acontece quando cultivamos o 
hábito de praticá-lo diante de situações específicas que mais 
nos provocam. A precipitação em dar uma resposta sem refletir, 
por exemplo, pode ser mudada se  introduzirmos um breve 
silêncio entre  a pergunta e a resposta, servindo de lembrete ao 
cérebro de que esta pausa significa pensar antes de responder. 
Quando silenciamos a percepção torna-se mais aguçada e 
consequentemente nossa capacidade de compreensão dos 
fatos e ideias. O silêncio ajuda no entendimento. 
 
 O silenciar diante de pequenas ofensas deve ser 
praticado como forma de exercício do domínio sobre estímulos 
e impulsos. Podemos e devemos treinar o silêncio em diversas 
situações para gerarmos o hábito do domínio próprio, da melhor 
reflexão e da saúde emocional. 
 Há três práticas na terapia do silêncio: Silenciamos para 
ouvir  Deus, o Próximo e o Coração. 
 
O Silêncio Diante de Deus – Contemplativo 
Trata-se do silêncio contemplativo, onde a alma fica 
embebecida da presença do Espírito Santo. 
 
O Silenciar como atitude de respeito, reverência e temor. 
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Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, 
quase por meia hora. Ap 8:1 

 
Mas o Senhor está no seu santo templo; cale-se 
diante dele toda a terra. Hb 2.20  

 
Cale-se, toda a carne, diante do Senhor; porque ele 
se levantou da sua santa morada. Zc 2.13 

 
O Silenciar como atitude de fé: 
 

Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, 
porque dele vem a minha esperança.  Sl 62.5  

 Bom é ter esperança, e aguardar em silêncio a 
salvação do Senhor. Lm 3.26 
 

 Um tempo de contemplação.  

 Um tempo de meditação.  

 Um tempo de aprendizagem.  
 

 "Mas Maria guardava todas estas coisas, 
meditando-as em seu coração." (LC 2:19) 

 
 Sem a presença do silêncio não podemos ouvir Deus; as 
palavras ficam imperceptíveis, confusas ou perdem o sentido. 
Silenciamos nossas opiniões e ideias, calamos o ego para ouvir 
a Deus. 
 
 
O Silêncio Diante dos Homens - Praticando o silêncio atencioso 
 
Aprendi, ao longo dos anos, que muitas vezes é melhor e mais 
importante manter o silêncio com os amigos do que ficar 
falando uma infinidade de coisas para eles.  
 A troca de inúmeros detalhes sobre a vida das pessoas, 
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nem sempre gera aproximação. No muito falar, acabamos 
dizendo coisas que não edificam. As palavras em demasia mais 
afastam do que aproximam. 
 

―Na multidão de palavras não falta pecado, mas o 
que modera os seus lábios é sábio.‖ (PV 10:19) 
 

 O sábio é aquele que também sabe silenciar e conhece 
a hora certa de calar. Nem tudo na vida tem de ser contado, 
nem todas as opiniões precisam ser trocadas.  
 Quando cultivamos o silêncio atencioso, além de  
evitarmos  falar muitas coisas infantis e improdutivas, 
permitimos que outros expressem seus pensamentos e 
emoções.  
 

O falar com elegância fascina a atenção de 
ouvidos nobres, mas às vezes, é o silêncio que 
enobrece o diálogo. 

 
 
 Um silêncio vivido junto com o nosso próximo produzirá 
muito fruto de amizade e sinceridade. O silêncio atencioso  
consegue levar o coração e a mente para um interesse maior 
pelo nosso próximo do que a simples troca de informações. 
 Podemos praticar e desfrutar  em grupo, de uma oração 
silenciosa, quando estivermos na companhia de outros irmãos, 
num clima de confiança e espiritualidade,  deixando que o 
Senhor seja aquele que fala de maneira gentil e suave ao 
coração de cada um de nós. Nesta ocasião existirá o 
sentimento de unidade,  com a característica do respeito à 
individualidade. 
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O Silêncio a Si Mesmo - Terapêutico 
 
Silenciar para ouvir o coração, refletir e ponderar sobre nossos 
próprios pensamentos, feitos, sonhos e sentimentos.  
 

"Examine-se, pois, o homem a si mesmo..." (I Co 
11:28). 

 
 Trata-se de uma introspecção, auto-análise, um 
mergulho no mais recôndito de nosso ser, reavaliando nossa 
motivação, propósitos, sensibilidade e comportamento. Como 
estamos? Somos os mesmos? Em que mudamos?            Este 
é o silêncio sabático. A prática do silêncio em períodos 
programados. Um tempo de silêncio. O silêncio sabático da 
fala, da voz, da opinião, do barulho. Silenciar para sossegar, 
descansar e dormir. Um momento de paz, de tranquilidade no  
coração. É calmante, anti-estressante, amigo da quietude, 
serenidade, do domínio próprio e da longanimidade. 
  

 
*** 
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Quero... 

 
 
Quero aprender com o passado, 
projetar o meu futuro, mas 
viver o presente, intensamente. 
 
Quero conhecer mais pessoas, 
viajar e descobrir; 
extravasar emoções e sentimentos, 
buscando algo mais além, 
até onde eu possa ir. 
 
Quero ser um inovador, descobridor, 
sair da mesmice intelectual e avançar 
no linde do desconhecido  da razão. 
Quero viver o presente, intensamente. 
 
Quero crescer para o alto em direção a Deus, 
crescer para os lados, alcançando vidas 
Quero crescer para dentro, por dentro; 
crescer para baixo, esvaziando o meu ego. 
Quero crescer e florescer, sempre, sempre. 
 
Quero cumprir minha missão, 
escrevendo nos corações, 
Deixando um legado inesquecível 
que ajude as novas gerações  
a sonhar com o impossível. 
 

*** 
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Frases – Q  - T 

 
 

Racismo 
Racismo é a estranha percepção de uma diferença que 
incomoda. 
 
Reflexão 
Uma reflexão superficial  sempre será acompanhada de 
problemas profundos. 

 
Renúncia 
Renunciar é fazer uso da vontade para desistir de um direito 
nato ou adquirido. 
 
Sabedoria de vida 
A grandeza de um líder pode ser vista na sabedoria de sua 
flexibilidade no tempo oportuno: ora esquivando-se com 
destreza  das forças contrárias, ora se curvando humildemente 
diante da razão. 
 
Saudade 
A saudade é uma viagem do pensamento na sublime missão 
de reacender a chama da lembrança de algo que vale a pena 
recordar. 
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Sátira 
O delírio é a visão certa de uma mente alucinada. 
 

Se a paz está no silêncio, os surdos vivem no paraíso. 
 
Se você ainda não colheu nada das orquídeas vermelhas 
que plantou, aproveite o tempo para plantar orquídeas 
amarelas.  
 
Quando o caos é a realidade, a lógica pode parecer 
absurda.  
 
Alguns vivem para comer e comem para continuar 
vivendo.  
 
O óleo que já foi consumido não  acende  lâmpadas. 

 
Semeadura 
A distância entre a semente e a árvore está no plantio e no 
tempo. 
 
Sentimento Doloroso 
Quando um sentimento doloroso é arrastado pelo tempo é sinal 
de que a cura interior ainda não aconteceu 
 
Serenidade 
Não há espaço para o estresse quando a serenidade toma o 
lugar da ansiedade. 
 
Silêncio 
Há três tipos de silêncio quer devem ser praticados pelos 
cristãos:  
O contemplativo, a Deus;  O atencioso, ao próximo; O sabático, 
a nós mesmos.  
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Alguns silenciam porque desejam ouvir; outros 
silenciam porque não há nada mais para dizer.  
 
O silêncio vingativo consegue atacar sem fazer 
barulho.  
 
O silêncio contemplativo alivia as tensões e sereniza 
o espírito. 
 
As vezes o silêncio enobrece o diálogo.  
 
O diálogo silencioso entre os apaixonados é mais 
cativante que um discurso de mil palavras. 
 
Durante o silêncio de Deus temos a falsa sensação 
de abandono e distanciamento do Criador. 
 
Paradoxalmente, as grandes mudanças existenciais 
começam quando o homem se cala para ouvir Deus 
falando  através do silêncio. 
 
O silêncio de Deus não é sinal de abandono, mas de 
descontentamento. Ele nos mostra que alguma coisa 
não está bem;  que nossa comunhão está 
prejudicada e ameaçada. O silêncio de Deus vem 
como uma disciplina necessária.  
 
Não há silêncio real quando apenas o corpo silencia, 
mas a alma geme. 
 

O silêncio de Deus é o Seu último apelo  antes do 
juízo.  
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Simplicidade 
Não há nada de extraordinário em se perceber a simplicidade 
na escassez.  Fantástico é viver próspero revestido de 
humildade. 
 
Sofrimento 
O sofrimento é um dos raros agentes nesta vida que consegue 
pôr limites ao nosso senso de liberdade. 
 
 
Sofrimento 
O sofrimento promove uma oportunidade para reflexões mais 
profundas, quietude e silêncio pessoal.  
 

O sofrimento é necessário para compreendermos 
melhor os nossos limites, reavaliarmos conceitos e  
calarmos o eu. 
 
Quando um sentimento doloroso é arrastado pelo 
tempo é sinal de que a cura interior ainda não 
aconteceu.  
 
O sofrimento é um dos raros agentes nesta vida que 
consegue pôr limites ao nosso senso de liberdade. 
 
Os breves refrigérios, em meio às lutas e dores,  são 
propositadamente concedidos pelo Senhor para 
refazermos nossas forças e  prosseguirmos o curso 
de nossa caminhada.  

 
 
Solidão 
Estar a sós é um retiro pessoal, uma solidão voluntária e  
e uma oportunidade de ouvir o coração. 
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Sonhos 
Sonho é uma produção psíquica  carregada de sentido místico 
e mágico, que transita das  fantasias às revelações de Deus. 
 

Verdadeiro sonhador é aquele que diante do 
insucesso toma a decisão de sonhar novamente, 
mesmo sob o risco de novo fracasso. 

 
Sonho é algo que diz que, apesar de tudo, vale a 
pena continuar. 
 
A diferença entre sonho e ficção pode ser medida 
pelo bom senso. 
 
O interlúdio entre um sonho e a realização pode 
estar simplesmente num bom projeto. 
 
Sonho é o combustível psíquico que impulsiona a 
esperança, gera significado e movimenta a vida. 
Sonhar não é decretar, mas programar 
possibilidades.  
 
O desejo de fazer é projeto dos sonhadores; a 
decisão de começar é plano dos trabalhadores, mas 
a missão de concluir é tarefa dos conquistadores. 
 

 
Sorriso 
Sorriso sincero e olhar acolhedor valem mais do que simples 
palavras de aprovação. 
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Capítulo 6 
 

U_Z 
 

Universo Interior 
 
 Pode o homem conhecer sua alma, natureza e coração? 
 Num rápido vislumbre de introspecção já se percebe a 
grandeza do homem interior. Essa complexidade enigmática é 
um convite sedutor ao auto-conhecimento, mas antes de 
navegar numa aventura ao linde do desconhecido, é crucial 
saber se uma pessoa pode conhecer a si mesma sem correr o 
risco de ser enganada por suas próprias conclusões? Até onde 
o auto-conhecimento consegue desvendar os segredos da 
alma e do coração? 
 
 O profeta Jeremias mostra duas verdades essenciais 
sobre a natureza humana: 
 

Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, 
e perverso; quem o poderá conhecer? (Jr 17:9). 
 
Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o 
coração; e isso para dar a cada um segundo os seus 
caminhos e segundo o fruto das suas ações. (Jr 
17:10). 

 
 A primeira ênfase profética de Jeremias é que a natureza 
humana é enganosa e corrupta; alerta sobre a grande 
possibilidade do homem ser enganado pelo próprio coração, 
em qualquer tentativa de auto-conhecimento, uma vez que o 
cerne de seu interior não inspira confiança. A ênfase da 
declaração profética torna-se desafiadora quando Jeremias 
pergunta se alguém pode conhecer o coração?‖. Felizmente há 
uma solução para esse dilema. O mesmo escritor bíblico, 
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inspirado pelo Espírito Santo, aponta em direção a Deus, como 
o único capaz de sondar o mais íntimo do homem e fazer 
declarações concretas sobre sua personalidade, sem nenhuma 
possibilidade de equívoco. 
 
 A princípio, temos uma fortíssima advertência bíblica 
sobre a essência humana, que nos intimida e estabelece os 
nossos limites de atuação, para não extrapolarmos nossas 
marcas, agitados e dirigidos por toda especulação em nome da 
ciência. O coração é enganoso e somente Deus o conhece 
profundamente. O verdadeiro conhecimento antropológico não 
vem da criatura e sim do Criador, cabendo ao pesquisador o 
estudo do homem interior, sob a perspectiva da revelação 
bíblica. 
 
 Por outro lado, é preciso cautela para não estacionarmos 
num ponto único da revelação bíblica e cairmos no extremismo 
de uma conclusão precipitada e equivocada de que tudo que 
vem da ciência e da psicoterapia são mentiras técnicas. À luz 
da boa hermenêutica cristã temos que ser coerentes com as 
regras de interpretação do texto bíblico.  
 
 O profeta Jeremias não descarta a possibilidade do 
homem conhecer um pouco de si mesmo pelo auto-
conhecimento ou pela ciência, mas conscientiza-o sobre a 
linguagem enganosa do coração e, em decorrência disso, 
adverte-o sobre o perigo de ser ludibriado em suas conclusões. 
 Um outro escritor bíblico acrescenta: 
 

Como águas profundas é o propósito no coração do 
homem; mas o homem inteligente o descobrirá. (Pv 
20:5). 

 
 O pronunciamento é de Salomão, o grande sábio do 
Antigo Testamento. Na primeira parte do versículo suas 
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advertências agregam-se às de Jeremias. •g Como águas 
profundas é o propósito do coração.‖ Temos agora duas 
declarações aparentemente paradoxais, que desnudam o 
coração, mas ainda escondem segredos. 
 
· Enganoso – no livro do profeta Jeremias; 
· Águas profundas - em Provérbios de Salomão. 
 
 A citação em Provérbios deixa claro que a análise do 
homem interior, além de difícil e complexa, pode resultar em 
conclusões equivocadas. Mas, na segunda parte do mesmo 
verso (Pv 20:5b) Salomão mostra que o homem inteligente é 
capaz de descobrir o propósito do coração. Esta nova 
afirmativa pode parecer uma contradição diante do pensamento 
anterior, mas não é por três motivos: 
 
1) O ponto principal continua inquestionável: o Senhor Deus é o 
único que consegue esquadrinhar a mente e provar o coração 
do homem, sem cometer erros; 
2) O ponto de advertência também continua inquestionável: o 
coração é enganoso; 
3) O terceiro ponto é uma nova luz. O coração, mesmo 
enganoso, é passível de uma análise, ainda que limitada, feita 
pelo homem inteligente. 
 
 Transportando nossa leitura para o Novo Testamento, 
encontramos duas citações de Jesus Cristo que iluminam ainda 
mais as palavras de Salomão: 
 

Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, 
porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos 
abrolhos? (Mt 7:16). 
 
Mas o que sai da boca procede do coração; e é isso 
o que contamina o homem. (Mt 15:18). 
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 Estas duas declarações de Jesus Cristo convergem na 
observação do comportamento humano. O bom cientista 
consegue fazer grandes descobertas sobre a natureza humana, 
simplesmente pela observação e análise das ações dos 
homens. O que brota e se manifesta no mundo social vem de 
uma fonte do mesmo gênero. Exterior e interior têm a mesma 
natureza. 
 
 É o coração quem diz o que somos. Ele é a imagem, o 
reflexo, a expressão exata do homem. Não podemos ver esse 
coração existencial, mas nossas atitudes refletem a imagem e a 
semelhança de nossa natureza. A essência mais profunda é 
revelada através dos pensamentos, sentimentos, palavras e 
atitudes. (Mt 12:34-35; Mc 7:20-23). 
 
 É possível viver de forma diferenciada dos propósitos do 
coração, sob condições especiais e por algum tempo, mas o 
nosso comportamento, cedo ou tarde, expressará nossos reais 
motivos. O interior é desvendado quando conhecemos o 
exterior. Nenhum ser racional e livre vive indefinidamente sob 
um disfarce de comportamento, muito pelo contrário, natureza e 
atitudes são profundamente aliadas e semelhantes. 
 
 O coração é a dimensão do homem interior onde se 
encontra a causa primária de sua verdadeira natureza, de 
modo que aquilo que o homem faz exteriormente é o que ele é 
em seu interior. Na essência somos por dentro o que somos por 
fora. 
 
 

(Mt 12.34) Raça de víboras! Como podeis vós falar 
coisas boas, sendo maus? Pois do que há em 
abundância no coração, disso fala a boca. 
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(MT 15:19) Porque do coração procedem os maus 
pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, 
falsos testemunhos e blasfêmias. 

 
 A resposta bíblica à pergunta inicial diz que o homem 
inteligente é capaz de conhecer os propósitos de seu coração. 
Mas, quem é o homem inteligente segundo a Bíblia? Além da 
inteligência racional, empírica e científica, as Escrituras dizem 
que inteligente é aquele teme ao Senhor e observa Sua 
Palavra. (Pv 1:7). 
 
 Oh! quanto amo a tua lei! ela é a minha meditação o dia 
todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que meus 
inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento 
do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos 
são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos, 
porque tenho guardado os teus preceitos. (Sl 119:97-100.). 
 
 À vista desses esclarecimentos iniciais, insistimos na 
premissa de que o Senhor Deus é o único que verdadeiramente 
conhece o homem em todas as suas dimensões, e que os 
inteligentes são pessoas que conseguem certa medida dessa 
mesma verdade, generosamente doada pelo Criador. Em tudo 
há coisas reveladas e ocultas. Estar aquém ou além da 
revelação não faz parte da vontade do SENHOR. 
 

As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso 
Deus,mas as reveladas nos pertencem a nós e a 
nossos filhos para sempre, para que observemos 
todas as palavras desta lei. (Dt 29:29.). 

 
 Nunca conseguiremos mergulhar plenamente nos 
recônditos mais profundos da introspecção. Esse esquadrinhar 
pertence somente ao nosso Deus. Mas essa verdade não 
existe como antídoto paralisante da busca científica, filosófica 
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ou teológica, nem se apresenta como empecilho ao estudo e 
auto-conhecimento; ela adverte, mas também norteia, direciona 
e mostra que a fonte  inconfundível da revelação vem do 
Senhor, através de Sua Palavra. 
 
 O homem natural utiliza os recursos da inteligência 
recebida do alto; analisa a fisiologia cerebral, as substâncias 
neurotransmissoras e os genes; observa o comportamento das 
pessoas, pesquisa e faz testes psicológicos entre diferentes 
raças, etnias e culturas; pelos frutos passa a conhecer a árvore. 
 
 O homem espiritual consegue adentrar pelos portais de 
seu interior e conhecer um pouco de sua natureza, porque tem 
a orientação bíblica como manual da revelação divina, a mente 
de Cristo, com todos os tesouros do conhecimento e da 
sabedoria, e o Espírito Santo que a tudo sonda, até mesmo as 
profundezas de Deus. 
 

 
Ora, o homem natural não aceita as coisas do 
Espírito de Deus, porque para ele são loucura; e não 
pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente. (I Co 2.14). 

 
 
Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor, 
para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente 
de Cristo. (I Co 2.14). 
 
 
Porque Deus no-las revelou pelo seu Espírito; pois o 
Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmos as 
profundezas de Deus. (I Co 2.10). 
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Universo de Palavras & Sonhos 
 

 
Escrever sem sentir é como existir sem viver 
A poesia é mecânica e o sentido é falso. 
Sem paixão, as palavras perdem a força, deixam de ser. 
Mas se o poeta  extravasa a sua alma, o leitor vai renascer. 

 
Palavras, ideias e pensamentos declarados, 
Quando harmoniosamente anunciados, 
Quando rompem o âmago da alma de um ser vivente 
Renovam sonhos, constroem mundos ao redor da gente.  
 
Quero escrever sobre a vida,  lutas e alegrias 
Registrar  momentos singulares e inesquecíveis,  
Com quadros mentais emotizados, sem nostalgias 
quero relembrar meus relacionamentos saudáveis 
Meu histórico e meus sonhos invencíveis. 
 
Depois sigo cavalgando na minha imaginação 
tomando rumo ao futuro fascinante e desconhecido 
Sonhando, projetando, incubando desejos profundos 
onde a vida real é recheado de devaneios e de ficção, 
onde o belo e prazeroso é escondido, nunca esquecido 
no lugar mais sagrado de meu coração.  
 

*** 
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Frases - T- Z 
 

 
 
Tentação 
O poder de sedução aumenta  demasiadamente quando 
olhamos para a tentação pela segunda vez. 
 
Teimosia Versus Fé 
Não chame de fé o insistir contra os fatos, a ciência e a razão. 
Se  Deus  estiver ausente, chame essa insistência  
de  teimosia do coração. 
 
Tecnologia 
Descobrimos, criamos, inventamos, aperfeiçoamos, 
avançamos, corremos e não chegamos a lugar nenhum de 
satisfação pessoal.  
 
 
Tempo Presente 
O  centro  de   nossa   história   está   no  presente.  É  nele   
que podemos alterar a influência de nosso passado e projetar o 
nosso futuro.  
 
 
Tempo 
O passado  é uma história consumada e o futuro um lugar de 
destino. 
 

Hoje você é um pouco do que foi ontem e um pouco 
do que será amanhã. 
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Ouvir 
Ouvir é mais do que escutar. Você ouve com a mente e escuta 
com o coração. 
 

Você ouviu de verdade quando o seu coração e a 
sua mente acolheram com profunda devoção as 
palavras ouvidas, dando-lhes o devido respeito e 
valor.  
 
As palavras ouvidas tornam-se patrimônio do 
ouvidor. 
 
Suas preferências, escolhas, valores, projetos e 
decisões estão fundamentadas sobre o que você 
ouviu e deu ouvidos ao longo de sua existência. 
 

Verdade  
A Verdade é uma só, única, singular, original e pura. Nada 
mais, nada menos. 
 

A verdade é uma só, mas a mentira pode ser 
apresentar sob um número infinito de possibilidades, 
versões, interpretações, ilustrações, omissões, 
acréscimos, etc.  
 
Se a verdade vem de Deus e se Deus não se 
contradiz, então toda a verdade deve ser uma só. 

 
 
Velhice 
Velhice nem sempre é sinônimo de maturidade  porque há 
sempre aqueles que avançam no tempo insistindo nos mesmos 
erros. 
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Vazio 
O vazio tedioso só acontece quando  há perda de significado.  
 

Não é a diversidade que evita o vazio interior, mas a  
presença de algo que possa dar sentido à vida. 
 
Quando o sonho perece, o vazio prevalece.  
 
Um dos aspectos positivos do vazio da alma é que 
mostra que em nosso interior há um espaço que não 
pode ser preenchido por qualquer coisa.  
 
Vazio é ausência, perda e solidão.  
 
Quando o vazio ameaça nossos sentimentos, 
devemos ter a consciência que houve um escape 
daquilo que antes nos prendia. 
 
O vácuo e o vazio denunciam a ausência: O primeiro 
jaz na imensidão do universo; é auto-suficiente, 
insensível e completo em si mesmo; o segundo 
habita em um coração solitário que cria expectativas 
e faz um convite para ser preenchido. 

 
Visão da Alma 
Quando o desejo é estruturado em pensamentos emotizados, 
temos uma visão da alma.  
 

Podemos ver com a alma o que os olhos não 
conseguem; Podemos entender com o coração o 
que a razão não discerne.  

 
Vida 
Sua  história de vida, seja simples ou complexa, sempre terá 
você como o ator principal. O triunfo ou insucesso dificilmente 
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será atribuído aos coadjuvantes. 
 
Vitória 
Para o vencedor pode haver  vitória e triunfo. A vitória provoca 
euforia e comemoração; O triunfo é mais discreto porque a 
verdadeira festa acontece no fundo do coração. 
 
Vocação 
Vocação é um chamado interior que busca uma harmonia entre 
o sentir, o querer e o conhecer. 
 

A insatisfação existencial é mais um sério alerta de 
que nossa realidade continua fora do caminho de 
nossa vocação e de que estamos seguindo por um 
caminho errado. 
 
Nós cristãos, somos tanto Homo-Psíquicos como 
Homo-Pneumáticos. De Adão herdamos uma 
vocação anímica e de Cristo, uma vocação 
ministerial,  ambas em processo de descoberta, 
aprendizado e crescimento. 
 
Na vocação espiritual encontramos a inspiração para 
escolher um novo estilo de vida, a força para 
perseverar neste caminho e a alegria para servir no 
Reino de Deus. 

 
Vocação ministerial é o chamado para servir a Deus, 
ao próximo e à igreja, em alguma atividade 
especificamente relacionada à vida cristã. 
 
A vida tem um propósito, um sentido, uma missão. 
Viver com propósito no Reino de Deus é viver a 
nossa vocação; é ser um instrumento consciente da 
vontade divina.  
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Zombar 
Zombar é sorrir enquanto um coração é ferido com palavras de 
desprezo. 
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