
“ESTAMOS EM OBRAS” 
 

 Toda vez que vemos uma placa com a inscrição “estamos em obras” logo nos preparamos para enfrentar 
barulho, sujeira e desconforto. Não importa o local: obra é sinônimo de coisas fora do lugar, de quebradeira e 
outros itens próprios do processo que a obra abrange. “Estamos em obras” é o mesmo que dizer “prepare-se 
para a bagunça!” O motivo, porém, vale a pena: depois das obras vem o novo, o diferente e a placa pode ser 
mudada para um “seja bem vindo” indicando que tudo está arrumado e pronto para receber visitas. 
 Como Igreja temos vivido o tempo do “estamos em obras.” Muita sujeira, barulho, paredes quebradas, 
dependências interditadas e mudança na nossa rotina. O que nos conforta é saber que daqui a alguns dias 
teremos concluído essa etapa e estaremos em uma condição melhor. A movimentação que as “obras” trazem é 
necessária. Ela é o prenúncio de que chegaremos a condições melhores. 
 Há pessoas que querem chegar a uma condição melhor sem no entanto passar pelo período de obras. 
Querem dias melhores, oportunidades maiores, condições superiores e tudo que se relaciona ao melhor. O que 
não querem é enfrentar a quebradeira que as obras trazem. Tais pessoas argumentam que é muito penoso 
enfrentar o “período de obras” e fugindo dele preferem apenas uma retocada nas paredes da vida, sem no 
entanto promover as obras profundas e necessárias para uma reconstrução do viver. 
 Sendo bem prático posso dar um exemplo. Um casamento está em ruínas e os cônjuges sabem que é 
preciso fazer alguma coisa. Eles querem uma vida a dois cheia de alegria e compreensão, conquistas e um 
relacionamento duradouro. Porém, qual dos dois terá a coragem de enfrentar o “período de obras” e ser 
quebrantado? Será que terão a visão de refazerem sua agenda para valorizar o tempo juntos? Se perdoarão, 
tirando a sujeira que foi acumulada diante depois de alguns erros no relacionamento? Em vez disso preferem 
abandonar o casamento, não se submetendo à quebradeira do “estamos em obras.” 
 A Bíblia diz que o período de “obras” é necessário na vida. São vários os versos que apontam para essa 
necessidade de consertar a história e refazer os planos de acordo com a vontade de Deus. O texto que mais me 
chama atenção está em Provérbios 29:1 que diz: “aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a 
cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura.” A palavra hebraica traduzida por “quebrantado” é 
“shaw-bar'” e significa literalmente “quebrar ou destruir.” A lição que aprendo aqui é que se eu demorar 
demais para inaugurar um período de “obras” em minha vida, talvez ele chegue sem avisar e aí a quebradeira 
será ainda maior. Seria mais ou menos como aquela pessoa que demorou tanto para consertar uma rachadura 
na parede que no meio da noite a parede inteira veio ao chão sem que houvesse qualquer preparação para tal. 
 Deus deseja que inauguremos nosso período de “obras” o mais depressa possível e que consertemos 
nossa vida. Prova disso é que o “Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado” (Salmo 34:18). Deus 
olha com prazer para a placa “estamos em obras” e se une a nós nessa fase de consertos e reconstrução. O 
apóstolo Paulo, certo disso, escreveu que “aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de 
Cristo Jesus” (Filipenses 1:6). Na verdade quando começamos nossos períodos de “obras” estamos na realidade 
apenas permitindo que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer: realizar uma grande obra em nós! 
 Que tal colocar a placa “estamos em obras” e começar uma grande reforma na mente, coração e corpo? 
Haverá barulho, sujeira, coisas fora do lugar mas também o início de uma fase abençoada por Deus e um futuro 
muito melhor. 
 Eu já coloquei minha placa. Coloque a sua também. E “boas obras” para todos nós! 
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