
As boas – novas nos dias Maus 

Livro: Sem tempo para Deus 

(Capítulo 8) 

 

Trecho extraído do livro ‘sem tempo para deus, intimidades com cristo para mães 
atarefadas’’ de Gloria Furman. 

 

Não todos os dias, mas em alguns dias, a hora da soneca demora a chegar, 

porque quem está tendo a crise da tarde é a mamãe. Lembro -me dê um dia 

em que os meus filhos mais velhos estavam passando por um ciclo repetitivo 

da lamentação e agitação, e eu perguntei em voz alta: ‘’Quando é a vez de a 

mamãe ficar chateada?’’ um deles realmente parou e respondeu pensativo: 

‘’Tudo bem, mamãe. Pode ser a sua vez. É justo’’. 

Até mesmo as mães que não têm feito ‘’birras’’ há algum tempo podem se 

identificar com a sensação de que já aguentaram o suficiente quando 

chegam ao final do dia cansadas, emocionalmente esgotadas e irritadas. 

Para muitas de nós, a frustração decorre das expectativas irracionais que 

temos para nós mesmas. Em vez de sentirmos o doce alívio e a satisfação 

que vêm de um longo dia de trabalho árduo e bom, remoemos os erros, as 

oportunidades perdidas e os pontos negativos. ‘’ Não Há mães perfeitas’’, 

nós dizemos, mas morreremos tentando provar que podemos ser a exceção. 

Outras mães são sobrecarregadas com a logística da própria vida. Essa foi 

uma frustração na qual me afundei quando mudamos para o exterior, em uma 

fase difícil durante a minha segunda gravidez e com o agravamento da 

deficiência física do meu marido. A vida em si parecia impossível, quanto 

menos uma vida transbordando de alegria. Foi durante esse tempo que me 

convenci de que clichês de encorajamento sobre a vida são como fraldas 

baratas. Somente o evangelho pode fazer sua fé perseverar em meio a uma 

crise espiritual. Muito frequentemente nos contentamos em jogar bastões 

luminosos de clichês na escuridão das nossas dúvidas. Mas sua luz e 

conforto desaparecem rapidamente. 

Talvez os sentimentos mais temerosos em meio a essas frustrações venham 

de um pensamento sombrio em particular. É uma mentira na qual somos 



tentadas a acreditar. Esta ideia tem mais a ver como carma do que com 

graça: suspeitamos que, dependendo de como foi o dia, essa é a forma como 

Deus se sente a nosso respeito. 

 

Apenas se dar folga é suficiente?  

 

Qual é a nossa esperança quando uma inundação de frustrações domésticas 

ameaça nos arrastar para o mar do desânimo? 

É que essa é apenas uma fase que passará? 

Talvez você seja a mãe frustrada ou a mãe que está buscando encorajar 

outras donas de casa desesperadas. O cotidiano das mães ao redor do 

mundo é diferente, mas a nossa esperança é a mesma. Todas nós 

precisamos experimentar a realidade concreta de uma esperança que é para 

todas as fases e jamais passará. Mães frustradas e donas de casa 

desesperadas tem um problema que vai muito além da nossa necessidade de 

uma pausa na rotina diária, embora o descanso físico seja uma necessidade 

diária. 

Negar que temos dias maus só funciona até o primeiro dia mau chegar. 

Apenas nos dar folga de vez em quando não nos manterá descansadas a 

longo prazo. 

O que todas nós precisamos é ser resgatada do nosso pecado pelo Filho, que 

foi separado do Pai ao tomar sobre si o nosso pecado, para que pudéssemos 

se unidas a Deus por meio de sua graça para sempre. O que precisamos ver é 

a luz do conhecimento da glória de Deus na face de jesus Cristo brilhando em 

nosso coração ( 2Co4:6). 

Somente a luz resplandecente do evangelho pode dissipar as nossas dúvidas 

sombrias e iluminar o pecado do qual precisamos nos arrepender. Por meio 

da luz do evangelho, vemos como bondade de Deus sujeita nossas 

circunstâncias de frustração aos seus propósitos em nossa vida. Deus usa 

essas situações para nos fazer crescer na semelhança de Cristo, repugnar o 

nosso pecado e ensinar o nosso coração a ansiar pela graça futura. Amo o 

que Ed Welch disse sobre a esperança na graça futura de Deus: ‘’Seu futuro 

inclui maná. Ele virá. Não faz sentido elaborar cenários futuros agora porque 

deus fará mais do que você imagina. Quando você entende o plano de Deus 



da Graça futura, você tem acesso aquilo que é, sem dúvida, o remédio mais 

potente de Deus contra a preocupação e o medo. 

Á medida que fazemos nosso trabalho de casa, precisamos ver com olhos do 

nosso coração que Cristo é a justiça de todo aquele que crê (Rm 10:4). Isso 

significa que nós não tentamos lavar ou consertar os trapos da nossa justiça 

própria, como se eles nos recomendassem a Deus. Jesus é a nossa 

recomendação. Não polimos nossos troféus de realização doméstica como 

se eles nos dessem confiança diante do trono de Deus. Cristo é a nossa 

confiança. É como Jerry Bridges disse em seu livro The Discipline of Grace: ‘’ 

seus piores dias nunca são tão ruins a ponto de você estar além do alcance 

da graça de Deus. E seus melhores dias nunca são tão bons a ponto de você 

estar além da necessidade da graça de Deus’’. 

Cristo é a nossa justiça, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre (Hvb 13:8). 

Por isso, não nos atrevamos a colocar nossa confiança no melhor dia de 

todos ou na mais doce das emoções; também não devemos tremer de medo 

porque tivemos o pior dia de todos e a mais amarga das atitudes. 

Deleitemo-nos em Jesus que se tornou para nós sabedoria de deus, nossa 

justiça, santificação e redenção (1 Co 1:30). Nosso deleite em Jesus 

transborda em louvor, e o Espírito produz o seu fruto em nossas vidas para 

que Deus receba a glória. 

‘’TEMPO DE NECESSIDADE?’’ 

ISSO É O TEMPO TODO NA MINHA CASA! 

Mães frustradas e donas de casa desesperadas podem aproximar-se do trono 

da graça de deus todos os dias. Não temos que esperar até o próximo dia 

mau. Jesus nosso Sumo Sacerdote, está à direita do Pai intercedendo por 

nós, pecadores impotentes que confiam no sacrifício que ele fez na cruz em 

nosso lugar. ‘’Assim sendo, aproximemo – nos do trono da graça com toda a 

confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos 

ajude no momento da necessidade’’ (Rm 5:5). 

O Senhor é o seu pastor? Ele não deixará você desprovida. Deus nos dá essa 

mordomia da graça segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus, e ele 

nos capacita a fazer o que nos chamou para fazer. Todos os dias! 

A maternidade é um trabalho desgastante fisicamente e que esgota 

emocionalmente. Onde uma mãe pode encontrar a força de que precisa para 



servir a sua família? De Deus, que ‘’ pode fazer-vos abundar em toda graça, a 

fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em 

toda boa obra’’ (2Co 9:8). Mesmo quando as nossas costas desistem, e o 

nosso corpo está cansado, Deus pode fortalecer as mães ‘’com todo o poder, 

segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade; com 

alegria’’ (Cl 1:11). Ação de graças é a resposta apropriada a Deus, uma vez 

que ele estende a todas a herança da graça que temos em Cristo (Cl 1:12).  

Assim, embora você esteja sem fôlego com todo o trabalho árduo, você está 

respirando – o que é um motivo de louvor! Quando você se sentir 

desesperada por alívio, isso é um lembrete de que você esta desesperada 

pela graça de Deus. Agradeça ao Senhor pela benção de sentir necessidade 

dele. Você sabe onde esta exatamente agora? Você pode estar lendo este 

livro em seu carro enquanto espera para pegar seus filhos na escola. Mas 

você sabe onde você está? Você foi ressuscitada com Cristo? Você está em 

Cristo, sentada nos lugares celestiais com ele. Então, coloque a sua mente 

nas coisas que são de cima, onde Cristo esta (Cl 3:2). Você pertence a ele, 

que ressuscitou dentre os mortos? Frutifique para Deus (Rm 7:4). Quando o 

seu dia for difícil demais para você aguentar, e as coisas parecerem estar 

girando fora do controle, respire fundo e lembre-se: ‘’ O nosso deus é o Deus 

libertador; com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte” (Sl 68:20). Há 

promessas compradas pelo sangue que são suas para ajudá-las nesses 

momentos específicos. Cada dia que o sol nasce e se põe nos serve de 

lembrança de que virá um dia quando a vontade de Deus será feita tanto na 

terra quanto no céu. De todas essas formas e muitas outras, mães podem 

receber o reino de Deus mesmo em meio às suas vidas atarefadas. 

MELHOR DO QUE MAIS UM BEIJO DE BOA NOITE 

Todos que em nossa casa tem menos de 1,20 metro de altura tendem a ficar 

um pouco doidos por volta das 19 hrs. Uma sábia amiga me lembra 

frequentemente de que dias estão vindo e que o quadro mudará. Algum dia 

eu terei que convencer meus filhos a acordar e sair de suas camas. Esses 

dias parecem muito distantes. 

Crianças pequenas tendem a se sentir mais vulneráveis à noite. É escuro lá 

fora, a atividade da casa está sendo encerrada, e elas ouvem o refrão ‘’sem 

mais ‘’ da hora de dormir: sem mais copos com canudinho, sem mais 

lanches, sem mais jogos, sem mais brinquedos, sem mais cambalhotas. 



E então é a deixa para a resposta ‘’só mais um’’ do coro: Só mais um livro? Só 

mais um gole de água? Só mais um abraço? Só mais um beijo de boa noite? 

Pela graça de Deus, o fruto da paciência e mansidão do Espírito Santo cresce 

e amadurece nesse momento. Deus recebe a glória por me dar a força que 

preciso para ser gentil com os meus filhos quando estou apressada ou 

irritada no final de um dia muito longo. E, nos momentos em que deixo o fruto 

do Espírito apodrecer por causa da minha pecaminosidade, o Senhor me dá 

graça que preciso para me desculpar com meus filhos pela minha pressa, 

insensibilidade e palavras grosseiras. A horas de dormir é uma experiência de 

amadurecimento para todos nós. Eu asseguro meus filhos da minha 

presença.’’ A mamãe só vai para a sala, e depois vou dormir no meu quarto. 

Eu estou aqui’’. Eu deixo lembretes e coisas para ajudá-los a dormir: ‘’Aqui 

está o xerife e o astronauta do Judson, aqui está o travesseiro rosa da Aliza, e 

aqui está o unicórnio da Norah – e ursinhos, e pulseiras, ah e bonecas. Deixei 

a música de vocês programada, e a luz do banheiro está acesa caso precisem 

ir até lá’’. 

Eu lhes dou carinho extra para mostrar a eles que os amo: ‘’Mais um beijo 

para você, e você, e você. E mais um abraço para você, e você, e você’’. 

Mesmo assim, os suspiros e protestos podem aumentar. Repito um último 

verso como um lembrete da presença de Deus e de seu cuidado paternal por 

eles: ‘’Vocês podem dormir em segurança porque o Senhor nunca dorme, e 

ele está cuidando de vocês. Até mesmo a escuridão é como a luz do dia para 

ele, de forma que ele sempre pode ver vocês. Se vocês se sentem ansiosos, 

então orem a Deus e lhe digam tudo sobre isso, porque ele os ama muito e 

pode ajudá-los’’. 

Mas, por fim, tenho que sair. Tenho que dar-lhes um último beijo, dizer um 

boa noite final e fechar a porta do quarto. O que meus filhos achariam muito 

melhor do que todas essas garantias externas do meu amor e cuidado por 

eles? Uma presença interna, permanente. Em seu quarto, especificamente: 

‘’Mamãe, por que você não fica mais tempo? Ou dorme no nosso quarto?’’ 

Eles se sentem mais seguros com a minha presença constante. 

Essa cacofonia na hora de dormir é um vislumbre da graça que me faz 

lembrar de que parte do ministério do Espírito santo na minha vida é acalmar 

meus medos ansiosos, e me dar paz e segurança quando me sinto insegura 

em relação ao cuidado e amor de Deus. 



A separação da nossa alma para Deus é um trabalho eficaz e incontestável 

do Espírito. Por várias razões, há momentos em que os crentes não se 

sentem particularmente perto de Deus, mas nós permanecemos em cristo por 

causa da presença interior do Espírito Santo. O espírito Santo não tolera 

nenhum ‘’colega de quarto’’ quando passa a habitar em você. Ele nunca pode 

receber um aviso de despejo; sua locação é permanente. Comecei apreciar 

mais essa garantia ao refletir sobre os testemunhos de crentes em Cristo que 

haviam sido previamente influenciados ou possessos por espíritos imundos. 

Mortos em suas transgressões e submetidos às vontades dos espíritos 

imundos, esses homens e mulheres se comportavam de acordo com o 

caráter impuro e ímpio do espírito que ocupava a ‘’casa ‘’ deles. Quando o 

Espírito Santo passou a residir neles permanentemente, eles foram selados 

para sempre. Da mesma forma, se você está em Cristo então a presença do 

Espírito é a sua garantia de que você esta selado e marcado para o pai 

celestial para sempre. O espírito é deus, e a sua obra eficaz e inalterável é 

uma realidade objetiva que não pode ser negada nem confirmada por suas 

emoções subjetivas (Ef 1:13-15), nem ameaçada por nenhum espírito 

imundo. 

Certamente, nossos corações são encorajados pelas lembranças e evidências 

que vemos do amor de deus por nós em todas as coisas ao nosso redor. 

Vemos a graça comum de deus, sua divina providência e muito mais! 

Mesmo quando sentimos que estamos enlouquecendo por causa deste ou 

daquele sentimento de incerteza ou vulnerabilidade, podemos desfrutar da 

segurança interna e permanente que recebemos do espírito Santo (Is 59:21), 

que derrama o amor de Deus em nosso coração. Veja quanta coisa Deus fez a 

fim de que o nosso coração inseguro pudesse ser confortado pelo seu amor! 

Com essa perspectiva sobre a nossa verdadeira esperança e a fonte do nosso 

conforto, podemos ver o brilho da oração de Paulo e pedir ao Senhor que faça 

o mesmo por nós: ‘’ Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de deus 

e à constância de Cristo’’ (2 Ts 3:5). 

 


