Primeira Pessoa
Paz e confiança
no Senhor
Hudson Kibuuka

O antídoto perfeito para
a ansiedade e o medo é
confiar no Senhor.
Ele nunca falha.
“A vida em Cristo é uma vida de
descanso. Pode não haver êxtase de
sentimentos, mas deve existir uma
constante, serena confiança.”1
O que Ellen White quer dizer com
essa afirmação? Em que consistem o
descanso e a serena confiança, especialmente no contexto do mundo contemporâneo, em que esses conceitos
são aparentemente escassos? Ao entrar
em um ônibus, avião, trem ou carro, o
que faz você acreditar que o condutor
é competente e vai levá-lo em segurança ao seu destino?
Há 18 meses, quando eu iniciava
uma viagem para a parte oriental da
República Democrática do Congo,
foi noticiado que rebeldes estavam
em ação, próximo à cidade de Goma,
um dos lugares que planejava visitar.
Estava agendado para eu realizar seminários em dois lugares diferentes, dirigir uma semana de oração e comparecer à reunião do conselho administrativo da Universidade de Lukanga.
Essas atividades foram programadas
para durar pouco mais de duas semanas nas proximidades do local onde os
conflitos começaram.
Naturalmente, a notícia da atividade
rebelde me assustou. Lembrei-me da
experiência de Josafá em 2 Crônicas
20. Ele reinou sobre Judá e foi considerado um bom rei, andando no
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caminho de Deus. Mas chegou um
momento em que ele e seu reino ficaram cercados de inimigos por todos
os lados, e ele “estava com medo” (2
Crônicas 20:3 – NVI). Estar alarmado e com medo é natural e normal, e
até mesmo os reis podem ter receio. A
diferença é como se lida com o medo
ou ansiedade provocados pelas ameaças. Josafá sabia como lidar com a
ansiedade e o perigo. Ele confiava em
Deus. Procurou o conselho de Deus,
e declarou um jejum por todo Judá (2
Crônicas 20:3). O jejum envolve perscrutar a alma, buscando garantir que
não há pecado conhecido que impeça
a oração de chegar ao trono da graça.
Como resultado, Josafá não entrou em
pânico, mas experimentou descanso e
serena confiança. Finalmente, dominou seu medo e os inimigos desapareceram.
Também fiz como Josafá. Orei sobre
a situação e enviei uma mensagem ao
meu colega, o diretor de educação do
Nordeste do Congo, pedindo-lhe para
me aconselhar sobre o que deveria
fazer, e me informar sobre a situação
de segurança para onde estávamos
indo. Poucos dias antes, enviara o
meu passaporte para a embaixada do
Congo a fim de obter um visto de
entrada no país. Meu pedido não foi
feito com muita antecedência, pois
já havia viajado anteriormente. Meu
colega me informou que iria consultar outros líderes de lá e me deixaria
informado. Dentro de um dia, ele respondeu que as atividades dos rebeldes
não perturbariam o nosso programa,

assim nos aconselhou a não mudarmos
os planos. Isso me infundiu confiança
de que Deus tomaria conta de nós.
Então, preparei-me para a viagem.
A viagem estava agendada para um
domingo, por isso providenciei minha
passagem na sexta-feira, mas o passaporte não tinha retornado da embaixada. O visto só chegou sexta-feira à
noite.
Entretanto, recebi uma notícia
pouco animadora. As atividades dos
rebeldes estavam aumentando, e sextafeira à noite a imprensa internacional
noticiou que um avião havia caído no
aeroporto de Goma. Embora fosse um
avião de carga, eu sabia que naquela
parte do mundo tais aviões muitas
vezes transportavam passageiros. O
que deveria fazer? Teria que usar esse
aeroporto pelo menos uma vez em
minha viagem.
Confiando no Senhor, comecei a
minha jornada. Meu primeiro voo não
era para Goma, mas para Bujumbura,
de onde iria de ônibus a fim de
atravessar a fronteira para Bukavu.
Cheguei em Bukavu para encontrar o
diretor de educação e outros irmãos.
Planejamos para o dia seguinte seminários com professores e diretores das
escolas. Era a primeira vez que estava
naquela parte do país. O plano era
partir em um barco veloz, viajando
através do Lago Kivu, de Bukavu para
Goma, no dia seguinte ao seminário
– uma viagem de três horas. No final
do mesmo dia, voaríamos de Goma
para Kisangani.
No dia do seminário, exatamente
quando os professores estavam reunidos, soube que o barco não iria
funcionar no dia em que planejávamos
viajar. A única alternativa restante era
usar uma balsa à noite, partindo às
17h para chegar em Goma, na manhã
seguinte, obrigando-nos a passar a
noite inteira no lago. As atividades
dos rebeldes estavam ocorrendo perto
da costa ocidental do lago. Assim, a
informação de que iríamos passar a
noite no lago causou preocupações e
ansiedade.
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No entanto, fomos em frente com
o seminário e compramos os bilhetes
para a balsa. Naquela noite, embarcamos em uma balsa em péssimo estado
de conservação, mas confiamos que
o Senhor nos levaria em segurança ao
nosso destino.
A balsa partiu com cerca de uma
hora de atraso e começou a se mover
em direção a Goma. Por volta da
meia-noite, ouvimos os motores do
barco reduzirem drasticamente a
velocidade e nos perguntamos o que
estava acontecendo. Um soldado que
compartilhava nossa cabine saiu para
descobrir. Quando voltou, disse que o
capitão da balsa tinha sido instruído,
pelos soldados de operações de paz da
ONU, que patrulhavam o lago durante a noite, a diminuir a velocidade.
Não sabíamos por que pediram isso.
O que podíamos fazer era confiar no
Senhor e orar para chegar em segurança.
A noite pareceu muito mais longa
do que o habitual, mas finalmente
começamos a ver as luzes de Goma,
do outro lado. O dia estava nascendo.
Chegamos e estávamos gratos a Deus,
em Quem sempre podemos depositar
nossa confiança. O próximo trecho
da viagem foi para o interior, em
direção à cidade de Kisangani, onde
estava agendada a realização de outro
seminário. Mais uma vez, entramos
no avião com medo e incerteza, mas
sabendo o tempo todo que há Alguém
em Quem podemos confiar.

De onde vem a confiança?

A confiança foi minha companheira
constante nessa viagem e em outras
semelhantes. Não há nenhum substituto para a confiança e a oração. Essa
experiência me fez refletir sobre o que
Ellen White escreveu sobre descanso
e tranquilidade, como uma consequência da confiança. A confiança é
derivada de várias fontes. É baseada
em competência – a crença de que a
pessoa responsável é competente em
trabalhos tais como pilotar um avião.
Quando viajamos em um avião, não
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perguntamos se o piloto é competente.
Somente confiamos que ele ou ela seja
competente.
Outra fonte de confiança é a experiência. Confiamos ou porque havíamos
experimentado a situação antes, ou
porque, quem quer que seja que esteja
nos conduzindo, tem a experiência
necessária. Essa experiência pode vir
com a idade, e pode estar relacionada
tanto com a maturidade ou com o
fato de haver vivência em determinada
situação. Geralmente, deveríamos ter
mais confiança em uma empresa experiente para transferir nossos bens do
que em uma recém-criada.
Há também a confiança devido à
familiaridade. O contato ou o relacionamento pode nos ajudar a conhecer
melhor as pessoas e, portanto, construir a confiança. Muitas vezes é difícil confiar em um estranho, a menos
que haja prova de que ele ou ela tem
uma ou mais qualidades, tais como
competência ou experiência.
A confiança devido ao amor é outro
tipo de confiança. Pode surgir como
resultado do amor que existe entre
duas pessoas. Enquanto a confiança
entre um filho e um pai pode ser devido à idade, é ainda mais forte quando
baseada no amor. Os membros de
uma família confiam um no outro,
principalmente por causa do amor
compartilhado. Quando a confiança
entre o marido e a mulher é baseada
no amor, ela será muito mais forte do
que se estiver baseada apenas na competência, experiência ou na passagem
do tempo. Quando o amor diminui,
acontece o mesmo com a confiança. A
confiança entre os membros de uma
família se torna difícil se o amor está
ausente.
Em nossa vida diária, pensamos que
uma pessoa que ocupa um cargo de
confiança deve ser confiável. Essa confiança pode ser devido a sua posição.
Os professores, por exemplo, ocupam
cargos de confiança para seus alunos.
Em virtude de sua posição, além de
sua competência, experiência e idade,
eles são confiáveis. Não é raro uma

criança discutir com seus pais sobre
determinado assunto com base no que
o professor disse. Isso coloca uma responsabilidade muito grande em todos
os que ocupam cargos de confiança. É
possível que a confiança seja perdida.
Mas se agirmos no temor do Senhor,
isso não precisa acontecer.
Deus é amor, e Ele nos ama tanto
que enviou Seu único Filho para morrer por nós, mesmo sendo nós pecadores. Podemos confiar nEle porque Ele
não é apenas competente, experiente
e confiável, mas porque Ele nos ama.
Pode-se, portanto, estar em paz e ter
serena confiança em todas as circunstâncias. Isso não significa que não
ficaremos com medo, mas significa
que saberemos para onde ir quando
amedrontados. Nesta mensagem há
algo para nos lembrarmos: “Coragem,
fortaleza, mansidão, fé, inabalável
confiança no poder para salvar são
adquiridos pela experiência de anos.”2
Portanto, precisamos gastar tempo
com o Senhor, a fim de sermos capazes de adquirir essas virtudes, inclusive
a confiança. A confiança, entre outros
frutos, é gerada por aqueles que estão
verdadeiramente conectados com
Deus.
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