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Queridos amigos, bom dia! Que a graça de nosso Deus esteja 

com você e todos os seus entes queridos.  
 

DEUS, O SENHOR DA HISTÓRIA E DA CIÊNCIA 
 
A bem pouco tempo, alguns portais de notícia se diziam surpresos 

pelo Sistema Mackenzie de Ensino, com sede em São Paulo (Capital), passar 
a ministrar, em todas as suas disciplinas, o criacionismo. A “Folha de São 
Paulo”, por exemplo, mostrou-se contrária a ideia sob o argumento de que isso 
seria “religião” e não ciência. Um dos idealizadores, o Pr. Augustus Nicodemos, 
em defesa arguiu que, na realidade, não há nenhuma ciência quando a história 
é contada sob uma visão “Marxista”, trata-se, na realidade, de reportar um 
momento da humanidade sob uma “ideologia”, como outras tantas. 

 
Albert Einstein, afirmou que em todas as suas descobertas 

científicas, Deus já estava lá, era precedente. É verdade, Deus não deu corda 
do mundo, como se fosse um relógio, e aguarda, ao longe, sem em nada 
intervir. Ao contrário, ele é o feitor da história, ela está traçada desde muito 
antes sob o Seu absoluto comando. 

 
Não é nenhuma novidade que idealizamos, planejamos, nos 

direcionamos a um objetivo e, apesar dos nossos muitos esforços, ele não se 
concretiza. É quando, de fato, constatamos que não temos o controle de nada. 

 
Meditei em Provérbios 16 e encontrei ensinos preciosíssimos: “(1) 

Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a 
resposta...; (2) Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o 
Senhor avalia o espírito; (9) Em seu coração o homem planeja o seu 
caminho, mas o Senhor determina os seus passos; (25) Há caminho que 
parece reto ao homem, mas no final conduz à morte; (33) A sorte é 
lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor”. 
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Interessante, não é mesmo? Temos planos, traçamos caminhos, 
mas é o Senhor quem decide. Deus é a última palavra, é o juiz, Ele faz TUDO 
com um propósito (Provérbios 16:4). 

 
E por falar no juízo de Deus, lembrei-me de um escrito que 

compartilho: 
 
“Quando Adolf Hitler estava no pináculo da glória, o mundo inteiro 
ficava atento a qualquer declaração sua. Ao revisar jornais e 
revistas daquele tempo, podemos ver quanto espaço ele ocupava 
nos noticiários internacionais. 
 
Já se passaram mais de cinco décadas de tudo aquilo. Se você 
hoje perguntar na rua quem foi Adolf Hitler, os que conhecem a 
história terão repulsa por ele, mas você se surpreenderá com o 
número de jovens que nem sequer ouviram falar o nome do 
carrasco nazista. 
 
 
Quem determinou a história? ‘Deus é o juiz’, afirma o Salmo 75:7: 
‘Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta.’. O poder. Qualquer 
poder humano é transitório. Os reinos caem e se levantam, um 
atrás do outro. Nenhum poder humano é eterno. Ninguém é 
senhor dos seus destinos. Só Deus controla o destino das nações 
e das pessoas. 
 
(...) [O Salmo 75] é um hino de gratidão porque a noite passou, as 
sombras se esvaíram e o sol da libertação voltou a brilhar, que 
contrastou com momentos do povo de Israel em que pensavam 
que Deus não tinha o absoluto controle da situação. O versículo 1 
(Salmo 75), declarou: ‘Graças Te rendemos, ó Deus; graças Te 
rendemos, e invocamos o Teu nome, e declaramos as Tuas 
maravilhas’. 
 
Qualquer pessoa que circunstancialmente recebeu poder pode 
achar-se um pequeno Deus. Você, inclusive, neste momento, 
pode estar sofrendo as consequências de uma atitude soberba 
por parte de alguém. Essa pessoa acha que o poder vai estar nas 
suas mãos para sempre. Que tem o pleno domínio dos seus 
rumos. Porém isto não é verdade. O poder que realmente vale 
não vem ‘do oriente, nem do ocidente, nem do deserto’. Quando 
Deus quer, esse poder chega ao fim. Assim aconteceu com Hitler 
e continuará acontecendo com qualquer um que acredite poder 
traçar os seus caminhos independentemente de Deus.”. 
 
A decisão, a palavra final, vem do Senhor. Tenhamos isto em 

mente em mais este dia. 
 


