


“Ali o Anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma 
sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia” 
(Êxodo 3:2, NAA).

Uma sarça que queima, e não é consumida, nos coloca diante do chamado 
pessoal de um Deus que não está alheio ao sofrimento do mundo. O Senhor 
revelou-se a um velho nômade e fez com que ele soubesse o Seu nome: “Eu Sou” 
(Êxodo 3:14). O pastor do deserto, relutante, se sentiu incapaz; mesmo assim, 
aceitou o chamado para se opor à superpotência de sua época. Há uma lição que 
grita neste texto: quando “Eu Sou” é o meu Deus, “Eu Vou” é a minha decisão.

Séculos depois o próprio “Eu Sou” decidiu dizer “Eu vou”, e veio à Terra. Seu 
plano não mudou, mas cresceu: “Vão e façam discípulos” (Mateus 28:19). Agora 
não é mais um homem na frente de uma sarça, mas um grupo; ainda assim, cada 
um tinha sua missão individual. A partir desse momento, o restante do Novo 
Testamento poderia perfeitamente ser resumido em duas palavras: “Eu Vou”. E 
assim tem sido nos últimos dois milênios. Cada cristão fiel, no decorrer da 
história, ao assumir sua responsabilidade pessoal na pregação do evangelho, 
confirma o chamado feito por Cristo em Marcos 16:15 (NVI) “Vão pelo mundo todo 
e preguem o evangelho a todas as pessoas”.

No tempo do fim, seguimos este mesmo espírito. Vivemos um antigo 
chamado para as novas gerações; três mensagens que não podem ser 
terceirizadas (Apocalipse 14:6-12). Elas são urgentes, necessárias, 
indispensáveis, e são nossa responsabilidade. Assim, a identidade do jovem 
adventista no século 21 continua a mesma daquele homem idoso diante da 
sarça. Diante do “Eu Sou” eles continuam a dizer “Eu Vou”. 

Ser um jovem adventista é entender que a grande comissão não é opcional, é 
um imperativo divino pessoal e intransferível. Abraçar esta missão é o dever 
genuíno de cada um de nós, enquanto esperamos o breve retorno do nosso 
Senhor nas nuvens do céu. Ao dizer “Eu vou”, o “Maranata” passa a ir além de um 
mero brado em nossos encontros, tornando-se um estilo de vida radical, um 
manifesto vivo em favor de novos céus e nova terra, onde habita justiça. E 
quando esta nossa esperança se concretizar, e Jesus nos chamar para 
estarmos definitivamente com Ele na eternidade, nossa resposta natural será, 
sem dúvidas, “Eu Vou”.


