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

você e todos os seus. A ansiedade é o mal do século, e quando não 
“domesticada” é possível tornar-se em uma neurose. Para os que acreditam 
em um Deus que assevera ter os cabelos da nossa cabeça contados (Lucas 
12:7), não deveria ser assim, não é mesmo? Não deveríamos nos inquietar com 
os pequeninos “parágrafos” diários de um livro que Ele escreveu desde o 
ventre de nossa mãe (Salmo 22:10), nem, muito menos, pelo dia de amanhã, 
“pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo” (Mateus 6:34). Sobre essa 
temática, encontrei um escrito, de autoria desconhecida, que gostaria de 
compartilhar. Segue adiante: 

    

JULGAMENTO   

 
Havia numa aldeia um ancião muito pobre, mas até os nobres o 

invejavam, pois ele tinha um lindo cavalo branco. Reis já lhe ofertaram 
grandes somas pelo lindo animal, mas aquele pobre homem dizia:  

 
- Este cavalo é muito especial para mim, tenho uma afeição 

muito especial por ele, pois o vi crescer desde ainda muito pequenininho; 
afeição não tem preço!   

 
O idoso era muito pobre, mas jamais vendeu o seu cavalo. Numa 

certa manhã, pouco depois do raiar do sol, pode perceber que o cavalo não 
estava na cocheira. A aldeia toda se reuniu, e algumas pessoas lhe disseram:   
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- Está vendo o quanto você foi estúpido, nós sabíamos que um 
dia esse seu cavalo seria furtado; não teria sido muito melhor tê-lo vendido? 
Agora você caiu em desgraça!   

 
Aquele ancião respondeu:   
 
- Não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não 

está na cocheira. Este é o fato, o resto é pura especulação, mero julgamento. 
Se se trata de uma desgraça ou de uma bênção, não sei, porque eu nada tive 
que não me fora dado por Deus. Somente ao Senhor é dado o conhecimento 
do que sobrevirá.   

 
As pessoas riram daquele velho. Bem que elas desconfiavam que 

ele era louco. Mas, passados mais de quinze dias, de repente, numa noite, o 
cavalo voltou. Ele não havia sido furtado, mas soltara-se da cocheira e foi 
para uma região de floresta. E não apenas isso, com ele vieram uma dúzia de 
outros cavalos selvagens. Novamente aqueles moradores vizinhos se reuniram 
e concluíram:   

 
- Velho, você estava certo. Não se tratava de uma desgraça; na 

verdade, tornou-se uma bênção.   
 
Aquele experiente idoso disse:   
 
- Novamente vocês estão se adiantando. Apenas digam que o 

cavalo está de volta. Quem sabe se é uma bênção ou não? Só Deus. A Ele 
pertence o domínio sobre todas as coisas. O que me aconteceu é apenas um 
fragmento de uma história escrita por Ele. Você não pode julgar todo o livro 
pela leitura apenas de um parágrafo.   

 
Dessa vez aquelas pessoas ficaram caladas, não tinham muito a 

dizer. Mas, acreditavam que ele estava errado. Doze lindos cavalos tinham 
vindo. Aquele idoso tinha um filho que começou a adestrá-los. Apenas uma 
semana mais tarde, aquele único filho caiu de um cavalo e fraturou suas duas 
pernas. Ficou acamado carecendo dos cuidados do pai. Novamente aquelas 
pessoas se reuniram e, mais uma vez, disseram:   

 
- Bem que você falou, foi uma desgraça. Seu único filho ficou de 

cama, sem poder se locomover e você terá que voltar a fazer todo o serviço 
pesado do sítio; agora você, além de pobre, está completamente só.   

 
Aquele idoso replicou:   
 
- Vocês são obcecados por julgamentos precipitados. Não se 

adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Está 
exclusivamente na vontade do Senhor o que me virá amanhã. A vida vem em 
fragmentos, dia-a-dia, nada mais do que isso nos é dado.   
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Aconteceu que, passadas algumas semanas, aquele país entrou 

em um conflito bélico e todos os jovens daquela aldeia foram convocados para 
o serviço militar. Somente o filho daquele idoso fora deixado para trás, 
porque estava impossibilitado de andar. A cidade inteira lamentava e chorava 
pelos seus filhos que iam para a guerra, e sabiam que seria uma luta desigual, 
pois o inimigo encontrava-se mais armado; muitas vidas haveriam de se 
perder. Muitos daqueles jovens jamais voltaram ao convívio dos seus lares. 
Aqueles moradores novamente voltaram a reunir-se e foram até aquele idoso 
e disseram:   

 
- Você tinha razão, velho, aquilo que acontecera ao seu filho se 

revelou uma bênção. Seu filho pode estar momentaneamente sem andar, mas 
logo vai se recuperar e voltar a lhe ajudar no trabalho pesado do sítio. Nossos 
filhos, infelizmente, quase todos, foram-se para sempre.   

 
Aquele experiente idoso mais uma vez replicou:   
 
- Vocês continuam precipitados. Os propósitos do Senhor 

ninguém sabe. Digam apenas que a vontade do Senhor foi feita. E continuou:   
 
- Não sejam precipitados no julgar, porque dessa maneira jamais 

se tornarão fiéis ao Senhor. Vocês ficarão obcecados com fragmentos e 
chegarão a conclusões equivocadas. Nessa nossa jornada muitas e muitas 
coisas poderão nos acontecer, isso não tem fim, enquanto aqui estivermos 
será assim. Um caminho termina, outro começa; uma porta se fecha, outra se 
abre. Atinge-se um pico, mas sempre existirá um pico mais alto. Aqueles que 
guardarem fidelidade ao Senhor, confiando nos seus desígnios, poderão 
agradecer por tudo o que lhes sobrevier, lembrando sempre que:  

 
“todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles 
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu 
propósito.” (Romanos 8:28) 

 


