
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Bom dia, meus queridos! Uma ótima quinta-feira para você e 

todos os seus entes queridos. No finalzinho de 2015, teve uma repercussão, 
muito grande, o fato de uma agente de trânsito ter sido apenada, pelo 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no pagamento de R$ 5.000,00 por ter, 
supostamente, desrespeitado um magistrado que conduzia um automóvel sem 
placa e sem a necessária carteira nacional de habilitação.  

 
O desrespeito, tido como suficiente para a condenação, foi ter a 

servidora pública afirmado, para o magistrado, que “ele não é Deus”. Nesse 
particular me chamou atenção um texto que me foi compartilhado pelo Pr. 
Robinson Granjeiro Monteiro, de autoria de Anderson Rio Branco de Menezes, 
sobre o conceito que a sociedade tem de Deus: "O que é ‘interessante’ nessa 
história toda é o conceito de Deus no inconsciente de toda uma 
sociedade. É um arquétipo de déspota, que se satisfaz apenas em ter 
‘razão’, de ser aquele que está acima de todas as coisas e por isso pode 
fazer qualquer coisa.”  

 
A detestável indagação “Você sabe com quem está falando?”, 

uma das mais brilhantes mentes do Brasil, o professor Mário Sergio Cortella, 
sugere uma resposta fantástica: “Você é um cadáver adiado!”.  

 
Completa o referido professor: “O céu que vemos não é de 

2004 ou de uma idade fixa no passado. Cada estrela ou galáxia que 
vemos no céu está a distâncias diferentes. A luz de uma certa estrela que 
vemos pode ser saído há 20 anos atrás até chegar aqui na terra enquanto 
a luz de uma estrela ao lado desta, por estar ainda mais distante, pode 
ter saído a 1000 anos atrás até chegar a nós. A luz do Sol, por exemplo, 
demora em torno de 8 minutos para chegar na Terra. Assim podemos 
dizer que ao olhar para o céu estamos olhando o passado, mas não o 
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mesmo passado para todos os objetos celestes.” Logo, o que somos nós 
diante dessa magnitude da criação cuidadosamente planejada e criada por 
Deus?  

 
Do nada, de uma pequena porção de barro, fomos criados por 

Deus. Do nada, todo o universo foi criado. Nesse contexto, gostaria de 
compartilhar um escrito intitulado “DO NADA”, de Dave Branon. Vamos ao 
texto?  

DO NADA  
 
No princípio, criou Deus os céus e a terra (Gênesis 1:1).  
 
Nada. Absolutamente nada. Não havia luz. Não havia céu. Não 

havia terra. É incompreensível para as nossas mentes finitas - a estranha 
inexistência antes de Gênesis1:1.  

 
E de repente, através da obra do Todo-Poderoso, Deus suplantou 

o nada com "os céus e a terra." A mão divina atravessa o vazio e produz um 
lugar, um mundo, um universo. Através da convergência do trabalho planeado 
por Deus - com o Filho a fazer a vontade do Pai e a desempenhar o Seu papel 
na criação, e a presença do Espírito Santo a pairar - nada tornou-se algo. A 
História começou a sua longa caminhada até aos dias de hoje. 

  
O primeiro versículo de Gênesis providencia-nos conceitos 

suficientes para serem contemplados ao longo de toda a vida. Esta afirmação 
introdutória revela glória, majestade e imponência suficiente para nos deixar 
sem palavras diante de Deus. Do mesmo modo que nós hoje não teríamos 
vida, nem fôlego, nem existiríamos sem a Sua força sustentadora, assim 
também não teríamos o cosmos sem a Sua ação poderosa no momento da 
criação.  

 
Com reverência questionamo-nos sobre o que haveria antes "do 

princípio." Com louvor que nos faz ficar sem fôlego maravilhamo-nos com as 
palavras, "criou Deus os céus e a terra." Nós lemos - e ficamos em adoração. 
Nunca "nada" foi tão fascinante!  

 
O UNIVERSO NÃO É SENÃO UM NOME PARA UM EFEITO CUJA A 

CAUSA É DEUS. 
 


