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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. Quando me detive na leitura do livro de Jó, lembrei de um livro 
de Phillip Yancey, intitulado “Decepcionado com Deus”, da editora Mundo 
Cristão. Mas por que? Explico. “Jó era um homem íntegro e reto, que temia 
a Deus e se desviava do mal.” (Jó 1:1) Não obstante a sua integridade e 
fidelidade a Deus, perdeu todos os seus bens (Jó 1:13-17), seus filhos (Jó 1:18-
19) e foi tomado por uma enfermidade que encheu todo o seu corpo, dos pés à 
cabeça, de “úlceras malignas” (Jó 2:7-8).  

 
Diante deste panorama catastrófico na vida de Jó, eis que surgem 

algumas indagações que Yancey procura respondê-las em seu livro: Deus é 
injusto? Por que Deus permanece calado, inerte diante de tantas injustiças? O 
autor responde as suas próprias questões, reafirmando a soberania de Deus. 
Deus é o EU SOU e embora estejamos diariamente sendo contaminados com as 
pregações televisivas triunfalistas, não está obrigado a nos socorrer de uma 
forma sobrenatural. 

  
Jó soube reconhecer a soberania de Deus quando afirmou: “Sei 

que podes fazer todas as coisas; nenhum dos teus planos pode ser 
frustrado.” (Jó 42:2). E passar pelas mãos do Oleiro (Isaías 29:16) permitiram 
a ele declarar: “Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus 
olhos te viram”. (Jó 42:5).  

 
Como vimos ontem, temos um canal de comunicação direto com o 

Pai, através de Jesus Cristo, sem a necessidade de intermediários ou do 
oferecimento de sacrifícios e ofertas. E nessa relação, assim creio, não há 
porque não depositarmos nEle todas as nossas frustrações e expectativas, assim 
como fez Jó. Sabemos, contudo, que a vontade e os planos do Senhor sempre 
prevalecerão. 

 
Muito provavelmente, neste momento, nesta terça-feira, se 

tivéssemos que fazer um inventário do nosso coração, elencaríamos um enorme 
rol de preocupações, aflições e, até, medo. Não afirmo isto por ouvir dizer, mas 
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de experimentar estes sentimentos cotidianamente. Como resolver? Não sei, 
mas a nossa vida é um seguir adiante, dia após dia (“O pão nosso de cada dia 
nos dá hoje” - Mateus 6:11), e seguindo o exemplo de Jó, nos resta perseverar 
(“É perseverando que vocês obterão a vida” - Lucas 21:19). 

  
São muitas as dificuldades na nossa vida, mas segundo Carlos 

Drummond de Andrade, “[elas] são o aço estrutural que entra na 
construção do caráter”. Sobre o tema, encontrei uma parábola da atualidade 
cuja fonte é atribuída a José Emílio Menegatti. Compartilho:  

 

CRIANDO RAÍZES  
 
Tempos atrás, eu era vizinho de um médico, cujo hobby era 

plantar árvores no enorme quintal de sua casa. 
 
Às vezes, observava da minha janela o seu esforço para plantar 

árvores e mais árvores, todos os dias.  
O que mais chamava a atenção, entretanto, era o fato de que ele 

jamais regava as mudas que plantava. 
  
Passei a notar, depois de algum tempo, que suas árvores estavam 

demorando muito para crescer.  
 
Certo dia, resolvi então aproximar-me do médico e perguntei se 

ele não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele 
nunca as regava.  

 
Foi quando, com um ar orgulhoso, ele me descreveu sua fantástica 

teoria.  
 
Disse-me que, se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam 

na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil, vinda de cima. 
Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas 
raízes tenderiam a migrar para o fundo, em busca da água e das várias fontes 
nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo 
ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às 
intempéries.  

 
Disse-me ainda que frequentemente dava uma palmadinha nas 

suas árvores, com um jornal enrolado, e que fazia isso para que se mantivessem 
sempre acordadas e atentas.  

 
Essa foi a única conversa que tive com aquele meu vizinho.  
 
Logo depois, fui morar em outro país, e nunca mais o encontrei.  
 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Vários anos depois, ao retornar do exterior, fui dar uma olhada em 
minha antiga residência.  

 
Ao aproximar-me, notei um bosque que não havia antes. Meu 

antigo vizinho havia realizado seu sonho!  
 
O curioso é que aquele era um dia de um vento muito forte e 

gelado, em que as árvores da rua estavam arqueadas, como se não estivessem 
resistindo ao rigor do inverno.  

 
Entretanto, ao aproximar-me do quintal do médico, notei como 

estavam sólidas as suas árvores: praticamente não se moviam, resistindo 
implacavelmente àquela ventania toda.  

 
Que em mais dia, não obstante as dificuldades, nos mantenhamos 

firmes e perseverantes no Senhor. 
 


