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

você e todos os seus. Em quem devemos depositar nossa total confiança? 
Deus, com absoluta certeza, é a única escolha acertada. Mas aí você pode 
dizer: Ele, ultimamente, não tem falado com comigo, não obstante eu tenha 
me esforçado de reservar um bom tempo para orar e meditar nas Santas 
Escrituras. Ainda assim, é preferível confiar no silêncio de Deus do que na 
palavra do mais inspirado dos homens.  

  
No finalzinho do expediente, do dia de ontem, encontrei um 

escrito colhido da meditação “Somente a Fé – Um Ano com Lutero”, da 
editora Ultimato, que muito bem expressa essa verdade. Compartilho:  

  

CONFIE EM DEUS, NÃO NAS PESSOAS  
  
“Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos.” 
(João 2.24)  
  
Ninguém entende quão difícil foi quando eu percebi que teria de 

crer e ensinar uma ideia que era contrária aos ensinamentos dos pais da 
igreja. Foi especialmente chocante para mim quando muitas pessoas 
importantes, sensatas e educadas compartilharam seus pontos de vista. Os 
pais da igreja incluem muitas pessoas santas, tais como Ambrósio, Jerônimo e 
Agostinho. Apesar disso, meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo dever ser 
mais digno para mim do que todas as pessoas santas da Terra – sim, até mais 
do que todos os anjos do Céu. Quando li os livros de Agostinho e descobri que 
ele também havia estado em erro, fiquei profundamente perturbado. Sempre 
que isso acontece, é muito difícil eu conseguir acalmar o meu próprio coração 
e discordar de pessoas que são tão amplamente respeitadas.  

  
Mas eu me atrevo a não aceitar algo apenas porque uma pessoa 

respeitada é quem o diz. Uma pessoa pode ser santa e temente a Deus e ainda 
assim estar em erro. É por isso que eu não quero confiar nas pessoas. Como 
essa passagem diz, o Senhor Jesus também não confiou em pessoas. Além do 
mais, no Evangelho de Mateus, Jesus nos adverte severamente a tomar 
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cuidado com os falsos profetas, que viriam e não apenas afirmariam ser 
cristãos, mas também “realizarão grandes sinais e maravilhas para, se 
possível, enganar até os eleitos” (Mt 24.24).  

  
Em vez de confiar nos pais da igreja e em seus escritos, devemos 

engatinhar para debaixo das asas do Senhor Jesus e olhar somente para ele. O 
Pai celestial disse: “Este é o meu Filho amado de quem me agrado. Ouçam-
no!” (Mt 17.5). Deus quer que ouçamos apenas a Cristo.  

  
Que neste novo dia possamos confiar nEle! 

 


