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Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica terça-feira para 

você e todos os seus. Há mais dois anos, quando estudávamos o livro de Jó, 
através do professor Leonardo, na escola dominical, foi-nos possível perceber 
as inúmeras provações pela qual aquele servo do Senhor passou, sem, em 
nenhum momento, negar a sua fé. O que levou Jó a permanecer firme?  

  
Pois bem, procurando oferecer resposta a essa pergunta, o 

professor se disse fã de documentários, mas um, especialmente, lhe havia 
chamado a atenção. O tema daquele programa eram as lulas, molusco 
marinho da classe Chephalopoda (que tem pés na cabeça). Fora entrevistado 
um especialista que passou inúmeras informações sobre este espécime 
marinho, resultado de 30 anos de pesquisa. Em dado momento, o 
entrevistador perguntou àquele cientista: “O senhor passou mais de 30 anos 
estudando as lulas, tem alguma coisa que ainda não saiba?”  

  
O entrevistado foi rápido na resposta: “Sim, ainda tenho muito a 

aprender sobre este espécime.”  
  
Meus amados, se para um único animalzinho, trinta anos de 

dedicação exclusiva no seu estudo não se mostraram suficientes para 
entendê-lo por completo, imaginemos querer entender Deus.  

  
Este era o segredo de Jó, sua fé não era depositada em um Deus 

compreensível. Uma fé voltada para um Deus moldável, dimensionado as 
nossas necessidades, não soberano, é algo extremamente frágil, pois logo será 
abandonada ao primeiro sinal de uma “oração [supostamente] não 
respondida”.  
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 Não existem “super crentes”, somos todos, sem exceção, 

susceptíveis a erros, a decepções, a doenças e ao sofrimento. E como 
aconteceu com Jó, na sua soberania, Deus pode permanecer em silêncio, sem 
nos dar qualquer resposta, até porque “não sabemos como orar” (Romanos 
8:26).  

  
E sobre esta nossa vida, de altos e baixos, dos percalços a que 

todos estão sujeitos, encontrei um texto intitulado “Impossível atravessar a 
vida”, de autoria desconhecida. Posso compartilhar?  

  

IMPOSSÍVEL ATRAVESSAR A VIDA  
  
Impossível atravessar a vida … sem que um trabalho saia mal 

feito, sem que uma amizade cause decepção, sem padecer com alguma 
doença, sem que um amor nos abandone, sem que ninguém da família morra, 
sem que a gente se engane em um negócio. Esse é o custo de viver.  

  
O importante não é o que acontece, mas, como você reage.  

Você cresce quando não perde a esperança, nem diminui a vontade, nem 
perde a fé.  Quando aceita a realidade e tem orgulho de vivê-la.   

 
Quando aceita o que deixa para trás, construindo o que tem pela 

frente e planejando o que está por vir.  Cresce quando supera, se valoriza e 
sabe dar frutos.  Cresce quando abre caminho, assimila experiências e semeia 
raízes….   

 
Cresce quando se impõe metas, sem se importar com 

comentários.  Cresce quando é forte de caráter, sustentado por sua formação, 
sensível por temperamento… e humano por nascimento...  

 
Cresce quando entende que tanto o querer como o fazer 

pertencem exclusivamente a Deus.  
  
 Que nos mantenhamos firmes na fé em um Deus não moldável. 

 


