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 Você sabe que Deus tem um gosto pela agricultura, afinal, lá no começo, ele cria 

as plantas de um jeito que as pode ver crescer. Diz que “a terra produza”, e não 

simplesmente “haja plantas”. Pouco depois, planta um jardim, que, na verdade, é mais 

exatamente um grande pomar. Mas o assunto de hoje não é maçã, figo ou qualquer outra 

fruta que estivesse no Éden. Vamos falar sobre cultivo de esperança! O cultivo da 

esperança, assim como o da maioria das hortaliças ou flores, não é simples. Não basta 

jogar qualquer semente e pronto. Não basta, no nosso caso, dizer que “vai ficar tudo bem”. 

Às vezes, dizendo só isso, a mensagem pode não surtir efeito, ou você pode acabar 

plantando só uma falsa esperança ou uma verdadeira ilusão. 

 É preciso ter ferramentas e saber usá-las. E veja que uma das ferramentas que 

Deus usa para cultivar esperança no seu povo é a poesia! Tanto o Salmo quanto o trecho 

lido de Isaías são poemas. 

 No Salmo, Deus trata de mostrar sua bondade para com a criação, seu poder e, nos 

versículos 10 e 11, lembra que, do ponto de vista dele, as coisas são bem diferentes. Se 

as pessoas se impressionam com a força física ou a capacidade de um exército, Deus não. 

Ele não dá a mínima. Pelo contrário, gosta de ver aqueles que o temem e esperam na sua 

misericórdia. Se olharmos o mundo só com nossa perspectiva, podemos nos desesperar 

em alguns momentos, quando falta força, quando falta perna. Não vai ter jeito! Mas Deus 

tem uma história diferente em mente. Força e poder para ele não é o que pensamos ser. 

 Em Isaías, de modo ainda mais claro, o Senhor chama o povo veementemente a 

confiar nele, e não nas próprias forças ou em outros recursos. Isaías escreve em um 

momento tenso da história do povo de Deus. Eles enfrentavam problemas com os assírios 

e, em seguida, haveriam de enfrentar um dos momentos mais traumáticos de sua história: 

o governante da Babilônia iria vencer Judá e levar boa parte das pessoas ao exílio. Mas o 

Senhor os prepara com palavras, para que, mesmo naqueles anos de grande sofrimento, 

agonia e ansiedade, pudessem ver germinando entre eles a esperança correta. É esperando 

em Deus que eles estariam no caminho certo. Nós costumamos olhar para as pessoas mais 

jovens e ver nelas o vigor que nos falta. Ah, se eu tivesse 18 anos! Mas o texto observa a 

realidade de que até o jovem tem suas limitações. Mesmo na flor da idade, não haveria 



como suportar os desafios sem auxílio divino. Por outro lado, Deus promete que os que 

esperam nele teriam condições de continuar na caminhada sem desistir. Ele mesmo os 

sustentaria! 

 É importante lembrar e repetir que, nem sempre, o caso é só de dizer que nada 

mais vai acontecer de ruim. Um tempo depois de Isaías, encontramos o povo já no exílio. 

Então, havia profetas falsos dizendo que aquilo ia passar bem rápido, que já estaria tudo 

muito bem de novo. Então, Deus usa Jeremias para dizer: “Não é bem assim não. Quem 

diz isso não é profeta do Senhor. Vai durar várias décadas. Mas continuem com esperança. 

O Senhor está com vocês e ouve suas orações aí onde vocês estiverem.” A semente estava 

plantada com Isaías, mas Deus continua cuidando de sua plantação de esperança com 

Jeremias. 

 E vemos também no texto do Evangelho Deus cultivando esperança. Quando 

Jesus cura a sogra de Pedro e outras tantas pessoas, é bom lembrar que uma “febre” pode 

parecer coisa simples hoje, mas não era naquele tempo, quando a medicina era bastante 

rudimentar. Podia ser grave, muito grave. E curando uma doença, Jesus anuncia o poder 

sobre os males do corpo, indicando indiretamente por essa vitória parcial a vitória final 

sobre a morte. Uma cura aparentemente simples indicava que, um dia, nossos corpos 

seriam definitivamente curados de toda enfermidade e deterioração. Afinal, cremos e 

confessamos não uma mera imortalidade da alma, mas a ressurreição da carne. 

 E é óbvio também que, na cruz, temos um momento ímpar no cultivo da esperança. 

Mesmo hoje, tanto tempo depois, olhando para a cruz, falando da cruz, lembrando dela, 

nós sabemos que nossa esperança está fundamentada em algo real, algo já realizado.

 Então, com essa esperança crescendo e frutificando entre nós, somos também 

feitos participantes no cultivo, mesmo em meio a aflições. Somos participantes quando 

nos encontramos e temos uma palavra de motivação para um irmão ou irmã, quando 

consolamos uns aos outros em momentos de dificuldades, quando lemos um Salmo em 

família ou quando oramos por alguém. De modo especial, somos participantes nessa 

plantação de esperança quando nos reunimos aqui para escutar a Palavra e celebrar a 

Santa Ceia. 

 Paulo registra, sobre a Ceia, as seguintes palavras (que repetimos em nossa 

liturgia): “Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a 

morte do Senhor, até que venha.” (1 Co 11.26). Na Ceia, olhamos para a morte do Senhor, 

para a cruz, mas também mantemos vivo olhar em direção à sua volta. E - Perceba bem! 

– não é quem oficia a Ceia que anuncia “a morte do Senhor, até que ele venha”. São todos 



os que comem e bebem (Observem os verbos: “comerdes... e beberdes... anunciais”). No 

ajuntarmo-nos para comer e beber a Santa Ceia, nós anunciamos! Nós somos também 

plantadores da esperança verdadeira, cooperando com Deus mesmo, ainda que com 

grande simplicidade! Assim fizeram gerações antes de nós. E gerações antes dessas 

últimas. Todos cultivando esperança por séculos e séculos. 

 Irmãos e irmãs, que vivamos a grande alegria de termos parte nessa lavoura! E 

que a esperança, que, assim como o amor, sempre acompanha a fé1, seja constante em 

nossos corações, inclusive nos períodos sombrios da vida de cada um, e também em 

momentos difíceis que eventualmente sobrevenham a esta comunidade de fé. Ainda que 

andemos pelo vale da sombra da morte, esperança! Porque o Senhor sempre esteve e 

sempre estará conosco. 

 Amém. 

 

                                                           
1 1 Co 13.13; Fórmula de Concórdia, Epítome III, 11. O fato de a esperança acompanhar a fé e dela depender 

não invalida o cultivo da esperança por parte de Deus em seu povo, como se a fé (mesmo como fides 

directa) trouxesse automaticamente uma viva esperança na pessoa fiel. Não é o que se ensina em trechos 

como Rm 5.1-5. Há uma dinâmica de produção de esperança na realidade da vida. O mesmo se deve dizer 

sobre o amor, uma vez que, as Escrituras dispõem diversas exortações ao amor mesmo dirigindo-se aos que 

já têm fé. Seria reducionismo pensar que toda a reflexão cristã deveria manter-se exclusivamente no tema 

da fé pelo fato de ser a fé central na existência da Igreja. 


