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Sexta-feira havia sido um dia quente de 
verão com um fantástico céu azul. No entanto, 
quando saí pela porta dos fundos naquela tar-
de, sabia que algo estava terrivelmente erra-
do!  

Ao norte e ao sul o céu estava com o 
mesmo azul bonito, mas diretamente por cima 
de nós uma fumaça obscurecia o céu, não a-
penas sobre minha casa, mas deixando um 
longo rastro sobre o Parque Nacional Glacier. 
Sally e eu ficamos em pé no quintal olhando 
conforme cinzas, parte das quais continha fa-
gulhas acesas que flutuavam até nós como 
flocos de neve. 

Entrei no carro e dirigi pelo Wedge Can-
yon acima. Cerca de doze quilômetros de nos-
sa casa encontrei o incêndio! Ele mostrava o 
que os profissionais chamam de 
“comportamento extremo”, com chamas que 
se elevavam centenas de metros no ar. Cerca 
de 50 acres já estavam queimando apenas nas 
primeiras quatro horas e o fogo se alastrava 
rapidamente. Era evidente que o incêndio es-
tava tomando uma direção e como uma arma 
carregada visava diretamente a nossa casa. 

 

FOGO REAL E FURIOSO 

Nos dois dias seguintes o incêndio qua-
druplicou em tamanho, marchando diretamen-
te em nossa direção. A essa velocidade, ele 
nos alcançaria até segunda-feira à noite. O 
fogo já podia ser visto da escada dos fundos e 
podia-se sentir o inconfundível sinal de calor 
das chamas.  

Nossa propriedade estava tão preparada 
quanto podíamos prepará-la, mas sabíamos 
que contra esse monstro apenas o poder 
Divino poderia poupar nosso refúgio no 
sertão.  

O xerife e outros oficiais tentaram nos 
fazer desocupar o local. No entanto, dentro de 
nossos direitos perante a lei, assinamos uma 
renúncia e permanecemos ali. Não que fôsse-
mos sacrificar a vida por nosso lar, mas o Se-
nhor não tinha deixado claro que devêssemos 
sair. De acordo com os regulamentos uma pla-
ca foi colocada junto à entrada de nossa pro-
priedade. Dizia em grandes letras: “AINDA ES-
TAMOS AQUI”. 

A placa era eficaz. Trouxe a estação de 
televisão local para conversar conosco. Eles 
gostaram da nossa história e fizeram uma fil-
magem esclarecendo porque ainda estávamos 
ali quando quase todos os outros já tinham ido 
embora.  

Demos glória a Deus pela paz e cora-
gem que tínhamos experimentado até ali. Re-
almente não estávamos preocupados com 
a perda de nossa propriedade ou de nosso 
lar. Apesar de não ser nosso desejo vê-los 
queimando, sabíamos que se isso acontecesse 
nosso Pai Celestial o teria permitido para 
nosso próprio bem e proveito. Percebemos 
que nossa batalha estava a contento sob os 
cuidados de Deus e permanecendo em paz 
em meio à tempestade de problemas que 
nos rodeavam. 

Deus respondeu a nossas orações e o 
incêndio parou logo a oeste de onde está-
vamos e depois virou para o nordeste. Os 
rumores, no entanto, corriam rápido e com 
exagero: “Vocês precisam desocupar! O fogo 
vai atravessar a Estrada North Fork no Riacho 
Whale logo ao sul de vocês e também está 
chegando do outro lado da estrada ao norte. 
Se vocês não saírem agora, ficarão presos sem 
poder sair!” 

Verificamos que esses rumores eram 
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meias-verdades como suspeitamos desde 
o início. Eu havia ficado em pé em um espi-
nhaço da serra observando o fogo e sabia on-
de ele estava e o que estava fazendo.  

Deus foi muito bom em ter arranjado as 
circunstâncias de modo que não fôssemos de-
sencaminhados por esses relatórios falsos. É 
por isso que cada um precisa ter sua pró-
pria ligação com Deus e nunca, nunca 
mesmo confiar em qualquer outra pessoa 
para nos dizer o que é verdade e o que não 
é.  

Precisamos aprender a depender de Deus 
e depositar nossa completa con-
fiança nEle e em Sua Palavra. 
Nossa resposta foi que não iría-
mos entrar em pânico por causa 
do pânico de outra pessoa. Em 
vez disso verificamos os ru-
mores com uma investigação 
de primeira mão. Compreendí-
amos o perigo de nossa situa-
ção, mas não o tornaríamos pior 
através de atos imponderados. 

Seis dias após o fogo ter 
sido reportado, ele cruzou a Es-
trada North Fork a pouco mais 
de um quilômetro ao norte de 
nossa propriedade. O fogo movi-
do pelo vento varria tudo com 
chamas de 60 metros de altura. 
Árvore após árvore era chamuscada levemente, 
começava a fumegar e então com um zunido e 
um estalo explodia em uma coluna de chamas 
repetindo o processo momentos depois em uma 
árvore por perto. Foi uma visão aterrorizadora 
ver o fogo facilmente atravessar o rio e avançar 
com as chamas abrindo caminho através do 
Parque Nacional Glacier. 

Finalmente, por volta das 22h30m, dei-
xando a exibição destruidora da natureza, fo-
mos dormir. Não era de admirar que depois do 
que tínhamos acabado de testemunhar, não 
conseguíssemos dormir. O fogo tinha nos en-
curralado com um flanco a pouco menos de 
300 metros ao oeste e o outro a menos de um 
quilômetro ao norte de nós. Humanamente pa-
recia não haver escape.  

 

O FOGO VOLTA 

Ao acordarmos, percebemos que o vento 
tinha mudado de direção e uma bola vermelha 
de fogo nos ameaçava do norte. Dirigimos o 
trailer com alguns itens insubstituíveis à casa 
de um amigo e voltamos para ver se nossa pro-

priedade tinha sobrevivido, apenas para desco-
brir que nossas orações mais uma vez tinham 
sido atendidas. Os ventos haviam se aquietado 
e estávamos seguros – pelo momento. 

Quatro dias depois, ironicamente, o dia 
em que planejávamos começar a casa aberta, o 
fogo soprou pelo sul em uma parede de 30 
metros de altura que varreu a entrada de nossa 
propriedade criando um arco de chamas atra-
vés do qual saímos conforme os bombeiros se 
preparavam para a defesa final da nossa ca-
sa. Depois eles nos contaram que nenhuma 
mangueira teve de ser levantada para defender 

nossa casa. Conforme disse o 
comandante da divisão: 

“Estou neste ramo há 30 anos e 
isso foi quase o suficiente para 
me converter. Foi definitiva-
mente uma intervenção divi-
na. Jim Hohnberger, o seu Deus 
trabalha em seu favor de manei-
ra misteriosa.” 

Até então, o incêndio havia 
queimado uma área em for-
mato de ferradura ao redor 
de nossa propriedade, mas o 
foco principal ainda espreitava 
pelo oeste e por várias vezes 
continuaria a fazer ataques me-
nores sobre nós e os bombeiros 
que trabalhavam para nos de-

fender.  

A essa altura a placa “AINDA ESTAMOS 
AQUI” se tornara um ícone, quase que um grito 
de guerra para os que defendiam nossa propri-
edade. Nossa propriedade permaneceu – quase 
cinco acres de verde em um mar de ruínas ene-
grecidas. Todos sabiam que havia algo es-
pecial, algo sobrenatural acontecendo em 
nosso lar. 

Pela graça de Deus, o único momento em 
que minha paz interior oscilou foi quando 
tivemos que desocupar a área por três horas, 
depois que a parede de chamas de 30 metros 
de altura veio. E o que mais me incomodou en-
tão não foi a perda da casa, mas simplesmente 
não saber se realmente a tínhamos perdido. 
Agora que o perigo parecia estar diminuindo, 
recebemos uma nova equipe de bombeiros. 
Numa tarde quando ventava bastante o fogo 
mais uma vez nos ameaçou e para minha sur-
presa os bombeiros simplesmente ficaram pa-
rados. Eu não podia crer. Eu pedi, implorei e 
supliquei que me ajudassem a mover as man-
gueiras pesadas para o lugar da nova ameaça, 
mas pareceu impossível conseguir mais que 
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alguns deles para ajudar e ainda assim de má 
vontade. 

 

EM BUSCA DE SOCORRO DIVINO 

Sally e Janell percebendo a seriedade da 
situação se ajoelharam na frente de todos e 
oraram para que Deus nos ajudasse. Deus a-
ma a oração de fé e recompensa a oração que 
se apega às promessas do Céu. Jesus Se de-
leita em responder tal súplica.  

O vento mudou de direção, um caminhão 
de bombeiros chegou para ajudar, mas ainda 
assim a nova equipe ficou praticamente só ob-
servando meu esforço. Que experiência inquie-
tante foi aquela! Finalmente levamos a man-
gueira onde precisávamos e esguichamos água, 
mas fiquei extremamente frustrado e fui tenta-
do a me afastar de Deus por causa da negligên-
cia da equipe de bombeiros. 

Mike, o comandante daquela divisão, ou-
viu falar sobre o ocorrido e ficou muito descon-
certado e apologético. No dia seguinte enviou 
toda a sua divisão – 200 homens com 23 cami-
nhões e tanques de água do corpo de bombei-
ros com ordens para gastar o dia todo enchar-
cando tudo ao redor da nossa propriedade sob 
sua supervisão pessoal. A situação havia sido 
uma terrível prova. Ainda assim, Deus a usou 
para conseguir para nossa pequena propriedade 
mais ajuda do que alguns incêndios inteiros ja-
mais recebem. 

 

INTRIGANTE PERGUNTA 

Deus tinha a situação em Suas mãos. Ele 
sabia o que estava fazendo. A pergunta é a se-
guinte: Pode Deus confiar em mim para co-
operar e permanecer nEle quando não pa-
rece que Ele está no controle? Durante qua-
se um mês de incertezas fomos sustentados e 
tivemos paz não importando o resultado 
que Deus escolhesse. E essa é a questão em 
nossa vida pessoal, meus amigos. Você já pro-
vou tal paz em meio a incêndios e tempestades 
em sua vida? Você pode!  

Quer você esteja sendo ameaçado por 
problemas conjugais, situações difíceis no em-
prego, problemas de saúde ou financeiros, 

Deus tem uma solução não importa quão im-
possível pareça. Aos olhos humanos nossa pro-
priedade estava desesperadamente perdida de-
vido ao incêndio, e ainda assim Deus poupou 
não apenas nosso lar, mas fez com que nossa 
paisagem em todas as direções continuasse 
com lindas árvores verdes e montanhas majes-
tosas. 

Ele está disposto a salvar você dos 
incêndios da vida também. O resultado das 
crises da vida nem sempre são positivos, mas 
Deus lhe sustentará não importa o que você 
seja chamado a suportar. Ele convida a você e 
a mim hoje, dizendo: “Não temas, porque Eu te 
remi; chamei-te pelo teu nome, tu és Meu. 
Quando passares pelas águas, Eu serei contigo; 
quando, pelos rios, eles não te submergirão; 
quando passares pelo fogo, não te queima-
rás, nem a chama arderá em ti. Porque Eu sou 
o Senhor, teu Deus...” Isaías 43:1-3. 

Vida plena de poder.  


