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

você e todos os seus. Você acredita que Deus ama você? Sim! Então porque 
Ele frustra os nossos propósitos? Algumas vezes, anos de planejamento 
desaparecem em alguns poucos segundos. Noutras, todo o carinho dedicado a 
uma pessoa, esvaem-se através de atos de ingratidão e desrespeito. Mas, 
novamente cabe indagar: por que isto nos acontece? Quem vai nos responder 
a estas indagações é Max Lucado, através do seu livro “Derrubando Golias”, 
da editora Thomas Nelson Brasil.   

  
Estamos no capítulo “Esperanças frustradas”, que vai das páginas 

145 a 149. Não o transcreverei por completo, apenas sua parte final. Vejamos:  
  

ESPERANÇAS FRUSTRADAS  
  
Um homem esperou seus 35 anos para se casar. Decidido a 

escolher a esposa certa, ele, devotamente, não teve pressa. Quando a 
encontrou, eles mudaram-se para o oeste, compraram uma fazenda e 
começaram a vida juntos. Após três curtos anos, ela morreu em um acidente.  

  
Eu tinha no coração o propósito... Fiz planos... Mas Deus...  
  
Um jovem casal transformou uma sala em um quarto de bebê. 

Forraram as paredes com papel decorativo, compraram o bercinho, [no 
médico ouviram as batidinhas do coração daquele ser todo especial, amado 
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desde seus primeiros momentos de vida intrauterina], mas, então, a esposa 
sofreu um aborto.  

  
Eu tinha no coração o propósito... Fiz planos... Mas Deus...  
  
Willem queria pregar. Aos 25 anos, ela já havia vivido o 

suficiente para saber que sua vida era para o ministério. Vendia  
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obras de arte, ensinava línguas, negociava livros; conseguia 

ganhar a vida, mas não era uma vida. Sua vida era na igreja. Sua paixão era 
voltada para as pessoas.  

  
Assim sua paixão o levou para as áreas carboníferas do sul da 

Bélgica. Lá, na primavera de 1879, esse holandês começou a ministrar para os 
mineiros simples e trabalhadores de Borinage. Em questão de semanas, sua 
paixão foi testada. Um desastre na exploração das minas feriu inúmeros 
aldeãos. Willem trabalhou o dia todo cuidando dos feridos e alimentando os 
famintos. Ele até escavou as paredes das jazidas para ajudar seu povo.  

  
Depois que o entulho foi limpo e os mortos enterrados, o jovem 

pregador ganhou lugar no coração deles. A igrejinha encheu-se de pessoas 
famintas de suas simples mensagens de amor. O jovem Willem estava fazendo 
o que sempre sonhou.  

  
Mas...  
  
Certo dia, seu superior veio visitá-lo. O estilo de vida de Willem 

o deixou chocado. O jovem pregador usava um casaco de soldado velho. Suas 
calças eram feitas de tecido de saco, e ele vivia em uma cabana simples. 
Willem dava seu salário às pessoas. O oficial da igreja estava indiferente.  

  
- Você parece mais patético que as pessoas a quem você veio 

ensinar – ele disse.  
  
Willem perguntou se Jesus não teria feito o mesmo. O homem 

mais velho não concordava com nada. Essa não era a aparência adequada para 
um ministro. Ele afastou Willem do ministério.  

  
O jovem ficou arrasado.  
  
Ele só queria edificar uma igreja. Ele só queria fazer algo bom. 

Ele só queria honrar a Deus. Por que Deus não o deixava fazer esse trabalho?  
  
Eu tinha no coração o propósito... Fiz planos... Mas Deus...  
  



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

O que você faz com os momentos da vida em que os “mas Deus” 
aparecem?  
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O homem que perdeu a esposa não tem respondido bem. 

Enquanto escrevo este livro, ele guarda muita raiva e amargura. O jovem 
casal está enfrentando melhor a situação. Eles continuam ativo na igreja e 
oram por um filho. E Willem? Essa é outra história. Mas, antes de compartilhá-
la, e Davi? Quando Deus mudou os planos de Davi, como ele respondeu? (Você 
gostará disso.)  

  
Ele seguiu o “mas Deus” com um “no entanto, o Senhor”.  
  
No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda 

a minha família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como 
líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai 
ele quis fazer-me rei de todo o Israel. (1ª Crônicas 28:4).  

  
Reduza o parágrafo a uma frase e você terá: Quem sou eu para 

reclamar? Davi deixou de ser o tampinha para ser rei, de pastorear rebanhos 
para liderar exércitos, de dormir no pasto para viver no palácio. Ao ganhar um 
sorvete, você não reclama da cereja que está faltando.  

  
Davi enfrentou o hipopótamo da frustração com o seu “no 

entanto o Senhor”. Davi confiou.  
  
Willem fez o mesmo. Não no início, lembre-se. A princípio, ficou 

magoado e irado. Permaneceu na pequena vila durante semanas, sem saber o 
que fazer. Não sabia para onde voltar. Mas então aconteceu a coisa mais 
estranha. Certa tarde, ele recebeu um velho mineiro curvado atrás de uma 
enorme carga de carvão. Surpreso com a dor e a pungência do momento, 
Willem colocou a mão no bolso à procura de um pedaço de papel e começou a 
esboçar a figura cansada. Sua primeira tentativa foi grosseira, mas depois ele 
tentou novamente. Ele não sabia, os aldeões não sabiam, o mundo não sabia, 
mas Willem, naquele momento, descobriu seu verdadeiro chamado.  

  
Não era o hábito do clero, as a roupa de um artista.  
  
Não era o púlpito de um pastor, mas a palheta de um  
pintor.  
  
Não era o ministério de palavras, mas o de imagens. O jovem 

homem que o líder não aceitou tornou-se um artista a quem o mundo não 
pode resistir: Vincent Willem van Gogh.  
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Seu “mas Deus” tornou-se um “no entanto, o Senhor”.  
  
Quem dirá que com o seu não ocorrerá o mesmo? 

 


