
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para 

você e todos os seus. Será que confiamos verdadeiramente em Deus? Do Velho 
ao Novo Testamento, são inúmeras as passagens bíblicas que nos evocam a 
confiar exclusivamente nEle, senão vejamos: “É melhor confiar no Senhor do 
que confiar no homem.” Salmos 118:8; “Confiai no SENHOR 
perpetuamente; porque o SENHOR DEUS é uma rocha eterna.” Isaías 26:4; 
“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam 
em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de 
graças.” Filipenses 4:6; “Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, 
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu 
mal.” Mateus 6:34.    

 
Não obstante esses ensinamentos bíblicos, dificilmente 

confiamos plenamente no Senhor. Assim concluo não pelo comportamento dos 
outros, mas por mim mesmo. A ansiedade e a preocupação com o amanhã 
nada mais é do que uma ausência de confiança plena na soberana vontade de 
Deus. Sobre o tema, encontrei uma historinha que muito bem ilustra a 
questão, vamos a ela? Então segue adiante: 

   

A ARANHA 
 
Uma vez, certo homem foi perseguido por vários malfeitores que 

queriam roubá-lo e matá-lo. Na sua fuga, o homem entrou numa gruta.    Os 
malfeitores começaram a procurá-lo pelas imediações.    O homem 
desesperado elevou a voz numa súplica a Deus, dizendo:     

 
- Deus Todo Poderoso, faça com que seus anjos desçam e 

encubram a entrada com um muro para que não entrem para me matar. 
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No momento que escutou os homens aproximando-se, viu que 
apareceu uma aranha pequenina a qual começou a tecer uma fina teia de 
aranha na entrada da gruta.    O homem voltou a suplicar, mais angustiado:     

 
- Por favor, meu Deus, perdoa meus pecados e o atrevimento de 

implorar com tanta força. 
 
Por favor, envia seus anjos ou com sua mão poderosa coloca  um 

muro forte na entrada para que os homens não possam entrar e me matar.    
Sem esperança e quase irritado ao não receber o muro protetor, observou a 
aranha com desprezo enquanto está seguia tecendo a teia e balbuciou: - Sai 
daqui.      

 
Os malfeitores estavam na frente da gruta e o homem ficou 

esperando sua morte... quando, de imediato, um disse:   
 
- Vamos embora. A entrada tem até teia de aranha... ele não 

pode ter entrado neste lugar.     
 
Nunca exijamos que Deus nos ajude à nossa maneira. Se 

confiarmos em DEUS, sua ajuda não falhará (Prov. 3:5,6 – “Confia no Senhor 
de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. 
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas 
veredas. ”).   

 
Portanto, nunca rejeitemos o tempo ou a maneira de DEUS 

responder nossas orações.  
 
Que nunca percamos nossa fé em Deus! 

 


