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Com certeza, a coisa mais linda que já vi na minha vida foi o vulcão Cotopaxi. Localizado no 

Equador, é nevado e, especialmente no período da manhã por causa da luz solar, ele é deslumbrante. 
No tempo em que morei em Quito tinha por hábito sair à varanda da casa para, em dias sem nuvens, 
ver ao longe o majestoso. 

Certa vez tive que viajar a Ambato, aonde deveria chegar às oito da manhã. Saí de casa ainda escuro 
e fui viajando em direção ao Cotopaxi. À medida que clareava o dia ele foi surgindo à frente e eu 
deslumbrado com a visão. Ele estava tão magnífico naquela manhã que fui compelido a parar o carro 
no acostamento, sair dele, cruzar a estrada (como se quisesse chegar mais perto) e ficar admirando.  

Aquela experiência me marcou profundamente. Recordo-me que lágrimas começaram a rolar pela 
minha face e eu extasiado, como se diante do próprio Deus estivesse. Sai em êxtase. Demorou dias 
para que aquela sensação gostosa diminuísse. Naquele momento, nos dias seguintes e muitas vezes 
depois, agradeci aquele momento de profunda comunhão com Deus e sua criação. Nunca contei isto a 
ninguém porque achava que era uma coisa muito íntima, uma coisa para ficar entre eu e Deus. 

Viajei esta noite e hoje quase o dia todo. Vim do sudoeste de Goiás. Vi o sol nascer e o verde das 
plantações aparecendo à minha frente. Vi a infinidade de tons de verde que a natureza tem. Vi vales, 
montanhas, rios, riachos, árvores, animais, pássaros. Da janela do ônibus era como se estivesse 
fazendo um tour pelo paraíso. 

A experiência se repetiu. Comecei a apensar no como a criação é a manifestação da graça de Deus. O 
Cotopaxi, os vales, as montanhas, rios, flores, frutos, são dados por Deus para que todos desfrutem, 
sejam eles santos, santificados, pecadores ou ímpios. Não é porque alguém é menos santo que outro 
que sua visão ficará embaçada ao ver estas belezas. 

A graça da criação é para todos. O que seria da criação sem estas belezas, sem as cores, o arco-iris, a 
chuva, o sol, a lua, as estrelas? Não só seria um mundo sem graça, mas um mundo em desgraça. Até no 
deserto a graça faz nascer flores ... poucas, mas faz. 

Passados os anos, cabelos brancos aparecendo, chego à conclusão de que querer segurar a 
experiência do Cotopaxi como segredo foi egoísmo e petulância. Cheguei a pensar que Deus me tinha 
em tão alta conta que me propiciou aquilo. Hoje percebi que ele me propiciou o mesmo que propicia a 
todos: a manifestação da sua graça. 

 

http://www.inhauser.com.br/
http://www.pastoralia.com.br/
http://www.igrejadairmandade.org.br/
http://www.inhauser.com.br/
mailto:marcos@inhauser.com.br
http://www.pastoralia.com.br/

