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T E M P O S  D E  D E S A F I O S  -  III 
 Em um dos seus livros Zygmunt Bauman, Identidade, afirma que no líquido universo 
em que vivemos ‘a única certeza possível é a incerteza’, e o Dalai Lama disse algures que ‘há 
dois dias na vida nos quais nada se pode fazer – o dia de ontem que já passou e o de amanhã 
que ainda não chegou’. Diante desse misto de incertezas e diuturnos desafios que 
embaralham o definir os rumos da vida, bem-aventurado  será aquele que puder contar, como 
Josué, com a direta e clara orientação do Senhor da Vida, pois diante do dilema sobre que 
rumo dar ao povo, o Eterno com límpida clareza lhe dá a diretriz. 

 “Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu 
dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como eu disse a 
Moisés.”  Josué 1:2 e 3. Se vence obstáculos com ação imediata, direta, precisa e objetiva. Não 
se pode perder tempo com conjecturas e intermináveis ponderações quando o tempo urge. Já 
havia um plano estabelecido, já havia uma estratégia, já havia um objetivo do que se queria – 
possuir a terra. Por isso o Senhor do Universo chamou à ação, ao envolvimento ativo de todo o 
povo a quem prometida estava a bênção. 

 Na vida de uma pessoa, de uma família, de uma empresa ou entidade humanitária e 
religiosa, há metas a serem alcançadas que requerem a intervenção do céu, por estarem além 
das possibilidades humanas, como o abrir do Mar Vermelho, o maná que caiu do céu, as 
vestimentas e sandálias que duraram quarenta anos sem envelhecer, o abrir do Rio Jordão, 
etc. Mas há outros que requerem o crer, querer e fazer humano, sem os quais as intervenções 
celestes não se canalizam. Deus abriu o Mar Vermelho, mas o povo teve que deixar o Egito e 
chegar até a sua margem. Agora O Senhor fala a Josué: “Esforça-te, e tem bom 
ânimo...”ibidem v.6. Uma vez tomada a iniciativa à ação, necessário é ter-se em mente que 
início, é simplesmente início; o prosseguir requererá uma constante superação de obstáculos 
que demandarão sempre o crer, o querer e o fazer de quem quer que seja que tenha proposto 
a conquistar o que quer que seja. Há que haver o contínuo investimento, o contínuo renovar 
dos ânimos, os quais são pedras angulares de qualquer sucesso que se proponha a conquistar. 

 Finalmente, ao jovem Josué dado é a garantia dos céus, uma vez mantendo ele a 
constante sintonia: “Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te atemorizes, 
nem te espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares.” 
Idem,ibidem v.9. O sucesso na superação de cada desafio apóia-se em três pilares: Um, 
convicção do que se quer -  ‘Não to mandei eu?  Dois, investimento – ‘tem bom ânimo’, esse 
investimento há que ser de todas as partes envolvidas. Três, coragem – ‘Não te atemorizes’. 
Equação final: superação, etapa após etapa – “Porque o Senhor teu Deus está contigo!”. 


