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Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica quarta-feira para 

você e todos os seus entes queridos. Papai me conta uma história engraçada 
sobre um fato que teria acontecido em um circo.  

 
Era do tempo em que os circos podiam ter animais selvagens e 

seus exímios domadores. Pois bem, num dado dia, quando os tambores e 
cornetas soavam anunciando a apresentação dos felinos, uma parte daquelas 
grades que eram montadas apressadamente no picadeiro se soltou, vindo ao 
chão, e o pânico tomou conta daquele ambiente.  

 
Bem próximo ao picadeiro, logo na primeira fila, estava um 

deficiente físico cadeirante, atônito, sem poder se mover. Enquanto as pessoas 
saiam apressadamente do local, gritavam: "olha o aleijadinho, olha o aleijadinho, 
olha o aleijadinho" e cada vez mais um leão ia na direção daquele homem. De 
ímpeto o deficiente gritava: "gente, pelo amor de Deus, deixa ele escolher, deixa 
ele decidir".  

 
Brincadeiras à parte, quando as dificuldades apertam não 

buscamos logo o socorro do Senhor, vamos aos amigos, aos parentes, aos 
bancos, sempre na expectativa de solucionar a questão a nosso modo, através 
dos nossos esforços.  

 
Na nossa equivocada percepção, Deus tem outras preocupações 

mais sérias. Fazendo um link com a historinha, me recordei de um texto intitulado 
"Deixa Ele Decidir", de Max Lucado, que trata desta nossa falta de confiança no 
Senhor. Vamos ler?  

 

DEIXE ELE DECIDIR  
Max Lucado 
 
Você já compartilhou suas decepções com seus vizinhos, seus 

parentes, seus amigos. Mas, já tentou levá-las a Deus? Tiago 5:13 diz, “Quem 
estiver sofrendo deve orar.”  
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Antes de ir para qualquer lugar com suas decepções, vá para Deus. 

Talvez você não queira incomodá-Lo com suas dores. “Ele tem fome mundial e 
guerras pra se preocupar; Ele não se importará com minhas pequenas lutas,” 
você pensa.  

 
Por que você não deixa Ele decidir isso? Ele se importou o 

suficiente com um casamento para providenciar vinho. Ele se importou com o 
pagamento de imposto de Pedro para providenciar a moeda. Ele se importou o 
suficiente com a mulher no poço para responder às suas dúvidas.  

 
Ele se importa com você! Seu primeiro passo é para ir à pessoa 

certa. Vá para Deus. Seu segundo passo é de assumir a postura correta. Curve-
se diante de Deus. E confie nEle! 
 


