
DOR 

(A segunda palavra pronunciada na cruz) 

Discurso proferido em 13 de março de 1938 

Diz-nos a Primeira Palavra qual deve ser a nossa postura ante o sofrimento 

injusto, mas a Segunda Palavra nos diz qual deve ser a nossa postura ante a dor. Há 

duas maneiras de encará-la; uma é vê-la sem propósito; a outra, vê-la com propósito. A 

primeira perspectiva vê a dor como algo opaco, como um muro de pedra; a outra 

perspectiva vê-a como algo transparente, como uma vidraça. A maneira como 

reagimos a ela depende inteiramente de nossa filosofia de vida. Como dizia o poeta: 

Dois homens espiaram através das barras da cadeia; 

Um viu lama, o outro viu estrelas. 

Do mesmo modo, há quem, examinando uma rosa, diga: “Não é uma pena que as 

rosas tenham espinhos?”, enquanto outros diriam: “Não é consolador que os espinhos 

tenham rosas?” Estes dois atributos manifestam-se nos dois ladrões crucificados de 

cada lado de Nosso Senhor. O bandido à direita é o modelo daqueles para quem a dor 

tem um significado. 

Consideremos, primeiro, o ladrão da esquerda. Sofreu tanto quanto o ladrão da 

direita, mas começou e terminou sua crucifixão com uma maldição. Nem por um 

instante ele correlacionou seus próprios sofrimentos com o Homem da cruz central. A 

prece de perdão de Nosso Senhor e seu paciente padecimento não tiveram mais sentido 

para o ladrão do que o voo de um pássaro. Não viu mais propósito na própria dor do 



que uma mosca vê propósito na vidraça que enche a morada do homem com o calor e 

com a luz do sol que vêm de Deus. Por não poder assimilar sua dor e fazer que ela 

alimentasse sua alma, a dor voltou-se contra ele, como uma substância estranha que 

chega ao estômago, se volta contra ele e envenena o sistema inteiro. Eis por que ele se 

tornou amargurado, por que sua boca se tornou como uma cratera de ódio e por que 

amaldiçoou o mesmo Senhor que poderia tê-lo conduzido à paz e ao Paraíso. 

Hoje o mundo está repleto daqueles que, como o ladrão da esquerda, não vê 

significado na dor. Sem nada saberem da Redenção, não conseguem encaixar a dor 

num padrão; ela se torna apenas um remendo esquisito na louca colcha da vida. Torna-

se a vida tão imprevisível para eles, que “uma maturidade perturbada segue-se à sua 

perplexa juventude”.127 Não tendo nunca concebido Deus como algo mais que um 

nome, não conseguem agora encaixar as duras realidades da vida em Seu Plano 

Divino. Eis por que muitos que deixam de crer em Deus se tornam cínicos, matando 

não só a si mesmos, mas, de certo modo, até mesmo a beleza das flores e os rostos das 

crianças, para as quais se recusam a viver. 

É clara a lição: a dor, por si só, não nos torna melhores, é bem capaz de nos 

tornar piores. O sofrimento sem espiritualidade não melhora o homem: degenera-o. O 

ladrão à esquerda não se tornou melhor com a crucifixão: ela o seca, o queima e 

embaça a sua alma. Recusando-se a conceber a dor como algo relacionado a outra 

coisa, ele acaba pensando só em si mesmo e de quem o faça descer da cruz. O mesmo 

acontece com quem perdeu a fé em Deus. Para eles, Nosso Senhor sobre a cruz não 
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passa de um acontecimento na história do Império Romano. Não é uma mensagem de 

esperança ou uma prova de amor. Não ficariam cinco minutos com uma ferramenta 

nas mãos sem descobrir seu propósito, mas vivem suas vidas sem sequer ter-se 

perguntado sobre o significado dela. Não tendo razão para viver, o sofrimento os 

amargura, envenena e por fim, a grande porta da oportunidade da vida se fecha em 

suas caras e, como o ladrão à esquerda, partem para a noite sem nenhuma bênção. 

Consideremos, agora, o ladrão à direita – o símbolo daqueles para os quais a dor 

tem um sentido. No começo, ele não compreendeu isso e, portanto, se uniu às 

maldições do ladrão à esquerda. Mas assim como, às vezes, o clarão de um relâmpago 

ilumina o caminho que perdemos, assim também o perdão do Salvador a seus 

carrascos iluminou para o ladrão a estrada da misericórdia. Ele começou a ver que se a 

dor não tivesse nenhuma razão, Jesus não a teria abraçado. Se a cruz não tivesse 

nenhum propósito, Jesus não teria subido nela. Decerto, Aquele que afirmava ser Deus 

jamais assumiria a marca da infâmia, a menos que ela pudesse ser transformada e 

transfigurada para algum santo propósito. A dor começava a ser razoável para o 

ladrão, pois agora ela significava pelo menos uma oportunidade de penitência por sua 

vida de crimes. No momento em que a luz chegou até ele, ele repreendeu o ladrão da 

esquerda, dizendo: “Nem temes a Deus, vendo que estás sob a mesma condenação? E 

para nós isso é justo, pois recebemos o castigo que merecem as nossas obras; mas este 

homem não fez nenhum mal.”128 

Agora ele via a dor como algo que fazia à sua alma o mesmo que o fogo faz com 

o ouro: elimina, queimando, a escória. Ou algo como o que a febre faz com a doença: 
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matar os germes. A dor arrancava escamas de seus olhos e, voltando-se para a cruz 

central, não mais viu um homem crucificado, mas um Rei Celeste. Sem dúvida, 

Aquele que pode rogar pelo perdão de Seus assassinos não vai rejeitar um ladrão: 

“Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino”. Tal grande fé encontrou sua 

recompensa: “Na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso”.129 

A dor, em si, não é intolerável; o que é intolerável é não compreender o seu 

significado. Se aquele ladrão não visse propósito na dor, jamais teria salvado a própria 

alma. A dor pode ser a morte de nossa alma ou pode ser sua vida. Tudo depende de se 

a ligamos ou não Àquele que, “tendo-se-lhe proposto o gozo, sofreu a cruz.”130 Uma 

das maiores tragédias do mundo é a dor desperdiçada. A dor sem relação com a cruz é 

como um cheque não assinado – sem valor. Mas uma vez firmado com a Assinatura do 

Salvador sobre a Cruz, ganha um valor infinito. Uma testa febril que jamais lateja com 

uma Cabeça coroada de espinhos ou uma mão dolorida nunca suportada em paciência 

com uma Mão sobre a Cruz é puro desperdício. O mundo fica pior com essa dor, 

quando poderia ficar muito melhor. Todos os leitos de doente do mundo ficam ou do 

lado direito da Cruz ou do esquerdo; sua posição é determinada por se, como o ladrão 

da esquerda, pedem para ser baixados, ou se, como o ladrão da direita, pedem para ser 

erguidos. 

Não é tanto o que as pessoas sofrem que torna misterioso o mundo; é, antes, o 

quanto eles perdem quando sofrem. Elas parecem esquecer que, até mesmo quando 

crianças, criaram obstáculos em suas brincadeiras para terem algo que superar. Por 
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que, então, quando se tornam adultas, não deve haver prêmios conquistados pelo 

esforço e pela luta? Não pode o espírito do homem elevar-se com a adversidade, como 

o pássaro se eleva com a resistência do vento? Não nada contra a corrente o peixe? 

Não deve a caixa de alabastro ser quebrada para encher a casa com seu perfume? Não 

deve o cinzel lanhar o mármore para fazer surgir a forma? Não deve a semente que cai 

no solo morrer antes de brotar para a vida? Não devem os ribeirinhos correr para o 

oceano para escapar da estagnação? Não devem as uvas ser esmagadas para que haja 

vinho para beber e o trigo moído para que haja pão para comer? 

Por que, então, não pode a dor transformar-se em redenção? Por que, sob a 

alquimia do Divino Amor, não podem as cruzes ser transformadas em crucifixos? Por 

que não podem os castigos ser vistos como penitências? Por que não podemos usar 

uma cruz para nos tornarmos semelhantes a Deus? Não podemos tornar-nos como Ele 

em Seu Poder; não podemos tornar-nos como Ele em Seu Conhecimento. Só há um 

jeito de nos tornarmos como Ele, que é o jeito como Ele suportou Suas aflições e a Sua 

Cruz. E esse jeito era o amor. “Ninguém tem um amor maior que este, entregar a vida 

pelos amigos.”131 É o amor que torna suportável a dor. Enquanto sentirmos que ela 

está fazendo o bem para outra pessoa ou mesmo para a nossa própria alma, 

aumentando a glória de Deus, será mais fácil suportá-la. A mãe vela ao lado da cama 

do filho doente. O mundo chama isso de “fadiga”; ela, porém, o chama de amor. 

A mãe pediu ao menininho que não subisse na cerca. Ele desobedeceu e caiu, 

estropiou-se e nunca mais conseguiu andar de novo. Sendo informado de sua desgraça, 

diz ele à mãe: “Eu sei que nunca mais vou caminhar de novo; sei que a culpa é minha; 
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mas se a senhora continuar gostando de mim, eu posso aguentar qualquer coisa.” O 

mesmo acontece com nossas próprias dores. Se pudermos ter a certeza de que Deus 

ainda ama e se preocupa, poderemos ter alegria até mesmo na execução de Sua obra de 

redenção – sendo redentores com “r” minúsculo, como Ele é o Redentor com “R” 

maiúsculo. Teremos, então, a visão da diferença entre a Dor e o Sacrifício. A Dor é o 

sacrifício sem amor. O sacrifício é a dor com amor. Quando entendemos isso, temos 

uma resposta para aqueles que acham que Deus deveria ter-nos deixado pecar sem dor: 

“Elevou-se até Deus o grito de angústia da terra – 

‘Senhor, elimina a dor, - 

A sombra que obscurece o mundo que fizeste, 

A corrente apertada 

Que estrangula o coração, o fardo que pesa 

Sobre as asas que querem planar, - 

Senhor, elimina a dor do mundo que fizeste 

Para que ele mais Te ame.’ 

“Respondeu, então, o Senhor ao mundo que fizera, 

‘Eliminarei a dor? 

E com ela o poder que a alma tem de suportar, 

Fortalecida pela tensão? 

Eliminarei a piedade que ata coração a coração 

E o alto sacrifício? 

Perdereis todos os vossos heróis que elevaram da chama 

Alvas frontes ao céu? 

Suprimirei o amor que redime pagando um preço 

E sorri em meio à aflição, - 

Podeis poupar das vidas que se alçariam até mim 



O Cristo em Sua Cruz?”132 

 

E agora esta última lição. Vocês e eu muitas vezes pedimos a Deus muitos 

favores que jamais são concedidos. Posso imaginar o ladrão da direita ao longo de sua 

vida, pedindo a Deus muitos favores e, em especial, a riqueza. Por outro lado, embora 

Deus nem sempre conceda os nossos favores materiais, há uma prece que ele sempre 

ouve. Há um favor que Vocês e eu podemos pedir a Deus neste momento mesmo, se 

tivéssemos a coragem de fazê-lo, e tal favor seria concedido antes do fim do dia. Essa 

prece que Deus jamais recusou e jamais recusará é a prece pelo sofrimento. Peçam a 

Ele que lhes mande uma cruz, e Vocês a receberão! 

Mas por que nem sempre Ele ouve as nossas preces por um aumento de salário, 

por comissões mais substanciais, por mais dinheiro? Por que Ele não ouve a prece do 

ladrão da esquerda, de ser baixado da cruz, e por que ouve a prece do ladrão da 

esquerda, de perdoar seus pecados? Porque os favores materiais nos afastam Dele, mas 

a cruz sempre nos leva a Ele. E Deus não quer que o mundo nos tenha! Quer-nos para 

Si, pois morreu por nós! 
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