
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Meus queridos amigos, bom dia! 
Uma ótima semana para você e todos os seus. 
Você acredita na sorte? Segundo o dicionário, 
sorte é um acontecimento casual, que pode 
ser bom ou mau. Se você se diz cristão e 
acredita na “sorte”, desde logo recomendo 
que você gaste alguns minutos na leitura dos 
Salmos 139:1-13. Bom, e se você não está 
tendo “sorte” em localizá-lo a Bíblia, vou transcrevê-
lo:  

    
“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento 
e quando me levanto; de longe percebes os meus 
pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando 
descanso; todos os meus caminhos te são bem conhecidos. 
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a 
conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas, por trás e pela 
frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é 
maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão 
elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu 
escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua 
presença? Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha 
cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas 
da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua 
mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse 
que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao 
meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A 
noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu 
criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha 
mãe.”   
 
O que encontramos nesses treze (13) versículos? Meditando neles 

você vai se deparar com três atributos de Deus: onisciência; onipresença; e 
onipotência. O Salmista nos revela, claramente, Sua onisciência quando diz 
que Ele sabe todas as coisas, desde o nosso levantar, andar e o deitar e, até 
mesmo, conhece todos os nossos pensamentos, e nossas palavras antes mesmo 
de serem expressas.   

 
Declarou o Salmista que Deus pode estar em todos os lugares no 

mesmo instante, pois Ele é onipresente. Não há distância para Deus, não há 
lugar para onde o ser humano possa fugir da presença de Deus.   

 
Finalmente, não há “acontecimento casual” para Deus. Ele é 

onipotente, e todas as coisas estão sob o Seu absoluto controle. O homem 
pode, até, plantar uma semente, mas não pode fazê-la nascer se não for essa 
a vontade de Deus. Pela vontade dEle fomos tecidos no ventre de nossa mãe.   

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGw7yZwcrUAhWFRyYKHRTXAusQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcatnoize.blogspot.com%2F2010%2F07%2Fsorte-ou-azar.html&psig=AFQjCNGSfH9LC6ztSWc27Q6fLq_MqIsJWg&ust=1497982258905304


 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Seguindo na mesma temática, compartilho um escrito intitulado 
de “Ao agir de Deus”.   

 

AO AGIR DE DEUS   
 
Conta a história que um rei mandou fazer um anel com uma 

pedra preciosa. Depois, ordenou aos soldados que colocassem o anel no alto 
de um enorme poste de madeira e convocou a população:   

- Quem conseguir atirar uma flecha que passe pelo centro do 
anel o receberá de presente, com mais cem moedas de ouro. 

   
Ocorreu um grande reboliço naquela comunidade. Quatrocentas 

pessoas se candidataram, e todas erraram. Outras centenas foram inscritas, 
mas o resultado era sempre o mesmo, erravam o alvo. Um certo dia, bem 
próximo dali, um jovem, muito pobre, brincava com seu arco, quando uma 
das suas flechas que atirou foi desviada pelo vento, aproximou-se do poste e 
atravessou o centro do anel.   

 
Ao saber do acontecido, o rei, sem titubear, premiou aquele 

humilde jovem, dando-lhe a joia de inestimável valor e as 100 moedas de ouro 
prometidas.   

 
Assim que saiu do palácio, a primeira coisa que o jovem fez foi 

queimar seu arco e suas flechas.   
 
- Por que está fazendo isso? – perguntavam os curiosos.   
 
Sabiamente ele respondeu:    
 
- Um homem deve entender que tudo está no controle absoluto 

de Deus, e toda a glória deve ser dada exclusivamente a Ele, daí porque eu 
queimei o meu arco e as flechas para não ser levado pelo engano de que o 
alvo foi alcançado em razão da minha habilidade ou dos instrumentos que 
utilizei. 
 


