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Bom dia, meus 
queridos amigos! Uma ótima sexta-
feira para você e todos os seus. Não 
tenho muitos cabelos, mas embora 
poucos não tenho condições de 
contá-los. Pois bem, mesmo assim, 
as Santas Escrituras garantem que 
nenhum fio de nossa cabeça cai sem 
a permissão de Deus. Duvida desta 
afirmação? Que tal uma lida em Lucas 21:18: “Contudo, nenhum fio de 
cabelo da cabeça de vocês se perderá”.   

 
Estejamos certos de que:  “Mesmo não florescendo a figueira, 

não havendo uvas nas videiras; mesmo falhando a safra de azeitonas, não 
havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral nem 
bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no 
Deus da minha salvação. O Senhor Soberano é a minha força; ele faz os 
meus pés como os do cervo; ele me habilita a andar em lugares altos”. 
(Habacuque 3:17-19).   

  
E hoje compartilho com vocês uma historinha interessante, de 

autoria desconhecida, intitulada “Deus está em tudo”. Então vamos ao 
escrito: 

   

DEUS ESTÁ NO CONTROLE DE TUDO   
 
Conta-se que um monge havia ficado recluso durante vinte 

longos anos em um mosteiro, vivendo apenas para meditar, trabalhar no 
pequeno roçado e lendo as Escritura Sagradas com o intuito de alcançar 
inspiração. Após completar o período de reclusão, o monge jugou-se 
preparado para ensinar a todas as pessoas pelo caminho que Deus estava no 
controle de tudo: da natureza, dos animais, de toda a terra, dos céus, das 
pessoas. 

   
O monge, em estado de êxtase, foi em direção à cidade com 

intenção de falar para o maior número de pessoas que Deus estava no 
controle de tudo e nada aconteceria sem a permissão dEle. Ao encaminhar-se 
para o mercado, surge, de repente, um enorme elefante desgovernado, 
correndo loucamente em sua direção, mas aquele monge ficou parado 
gritando para as pessoas que Deus estava no controle de tudo e também do 
elefante, por isso ele não lhes faria nenhum mal.   

 
As pessoas que estavam no mercado gritavam indiferente para 

que ele saísse do caminho do elefante, mas ele permaneceu indiferente, 
dizendo que Deus estava no controle do elefante; quem estava em cima do 
animal desgovernado, também gritou para que o monge saísse do caminho, 
mas o monge não deu ouvidos e permaneceu inerte. Nesse instante, o animal 
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que vinha em grande velocidade atropelou-o e deixou-o profundamente 
machucado.   

 
O monge foi leva para um hospital de emergência com múltiplas 

fraturas e afundamento no crânio. Após várias e várias semanas de 
tratamento, aquele monge conseguiu sair do coma e voltar a si, oportunidade 
em que lamentava-se com a enfermeira: 

   
- Puxa! Que lástima! Acabei de perder vinte anos da minha vida, 

os quais passei estudando, trabalhando, lendo as Escrituras Sagradas na busca 
de uma revelação, de uma inspiração e, quando achei que havia 
compreendido que Deus estava no controle de todas as situações, Ele deixa 
acontecer esse acidente horrível comigo. Eu achava que Deus estava no 
controle de tudo, principalmente daquele elefante, mas veja só o que ele me 
fez, por muito pouco não morri. Estou desiludido, pois perdi vinte anos da 
minha vida ao acreditar que Deus estava no controle de tudo. 

 
Aquela profissional da saúde o ouvia atentamente, mas em 

determinado momento o interrompeu e disse:   
 
- Eu até que entendo sua dor, pois seis do fato ocorrido, mas se o 

senhor parar para pensar um pouco, vai chegar à conclusão de que a situação 
é um pouco diferente da sua ótica de compreensão. 

   
O monge intrigado, perguntou à enfermeira:   
 
- Mas como? Essa eu não entendi. Explique melhor o que você 

está querendo me dizer.   
 
A enfermeira continuou:   
 
- Se o senhor colocar a mão na consciência, vai acabar 

percebendo que Deus está no controle de tudo, você é que não soube 
perceber esse fato no momento em que o incidente ocorreu.   

 
O monge, ainda mais intrigado, perguntou:   
 
- Mas como? Isso que você está dizendo é um absurdo!   
 
A enfermeira, terna e calmamente, disse:   
 
- Deus estava presente naquelas pessoas que estavam no 

mercado e gritavam para que você saísse do caminho; Deus também estava 
presente no dono do elefante que gritava desesperadamente para o senhor 
sair da frente. Deus esteva no controle naquele momento, em todas as 
pessoas que o alertavam para sair do caminho, mas o senhor, não obstante 
todos esses 20 anos de meditação e inspiração, não soube escutá-lo. 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

   
Nesse momento aquele monge compreendeu que Deus realmente 

estava no controle de tudo.   
 


