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Um ZOMBANDO DE DEUS? 
 

 vos enganeis, de Deus não se zomba” (Gálatas 6:7) 
 

rível é cair nas mãos do Deus vivo” (Hebreus 10:31) 
 
 

tas pessoas agem como se Deus não percebesse o que está 
ontecendo no interior dos seus corações e nos esconderijos de 
as existências. Assim, vão levando a vida sem temor, e 
 a assim viver durante muito tempo, pois acham que as suas 
anecerão invisíveis aos olhos do Criador. 

bora Deus não seja vingativo, Ele não admite que se zombe 
me, conforme as Escrituras nos advertem. Assim sendo, não 
sar o nome do Senhor em vão em nenhuma área da nossa 
 

Quando o navio Titanic foi 
construído, os seus 
idealizadores afirmaram 
que esse era tão seguro, 
que nem Deus seria 
capaz de afundá-lo. 
Entretanto, a história nos 
ensina que o grande e 
luxuoso navio foi parar no 
fundo do Oceano 
Atlântico, em sua 
primeira viagem. 

o tempo da campanha pelas eleições diretas no Brasil, a 
i derrotada. Segundo a revista Veja, poucos dias antes da 
lizada pelo Colégio Eleitoral, 
Neves, que era um dos 
 à Presidência da República, 
ado que 70 dissidentes do 
iam nele. Nesse momento, 
teria dito: “Se eu tivesse 
tos do PDS, não precisaria 
eus” (Veja 16.01.1985). O 
achava que setenta votos 
ubstituir a graça de Deus. 

esse modo, e mesmo tendo vencido o candidato Paulo Maluf, 
tos a 180, o Presidente eleito foi internado um dia antes de 
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sua posse, vindo a falecer 38 dias depois, sem sequer ter assumido a 
presidência. 

 
Com base nessas histórias, o melhor mesmo é temermos a mão 

de Deus em todo o tempo, adorando esse Nome com toda humildade e 
quebrantamento. Afinal de contas, sem Ele nada podemos fazer, e infeliz 
é aquele que levianamente abre a sua boca para proferir loucuras contra 
o seu Criador. 

 
Graça e Paz! 
 
Adaptado do livro “O Mensageiro 2002 (pág. 98), pelo Pastor 

SÉRGIO AUGUSTO DE QUEIROZ 
 
http://www.bessamar.com.br/  

http://www.bessamar.com.br/

