
Considere comigo duas situações, padrões de 
pensamentos ou condutas hipoté�cas, mas que 
facilmente poderão ser associadas a alguma 
experiência pessoal ou de alguém próximo à você.

Situação 1 – Uma viagem programada. 
_ Finalmente, passagens compradas, assentos 

marcados, hotel reservado, roteiro de passeio 
definido, dinheiro separado, cartão na carteira, 
malas prontas... enfim, tudo sob controle!!! Será 
que estou me esquecendo de algo?

Situação 2 – Preparando-se para o 
acampamento. 

- Inscrição para o acampamento já está feita, 
pagamentos agendados, já sei quem é o preletor, já 
falei com o responsável pelo acampamento, 
consegui ar�cular com outras mães ou pais para 
definirmos todos  que ficarão no quarto, já pedir 
para que o responsável pelo quarto seja.....

Em ambas as situações concordaremos que o 
programar-se é importante, auxiliar e orientar os 
filhos também é importante. Porém, o que está por 
trás de tais ações? Será que há o desejo de 
controlar, de conduzir cada detalhe para que saia 
exatamente como eu planejei?

Por vezes vivemos nossas vidas alimentando 
essa enganosa sensação de que de fato 
controlamos as situações, de que podemos evitar 
tudo o que “aos nossos” olhos é nocivo ou pode 
causa algum dano. Alimentamos a sensação de 
que com o nosso muito planejar, por vezes 
interferir e se necessário até manipular, 
manteremos as coisas sob controle, a fim que de 
saiam como nós queremos. 

Salomão já havia nos escrito sobre a liberdade 
e valor que temos em fazer nossos planos ao 
afirmar que “ao homem pertencem os planos do 
coração”, mas ele também deixou claro que o 
controle não está em nossas mãos, pois ele diz que 
“do Senhor vem a resposta” (Pv 16.1). Nós 
podemos e devemos sonhar, planejar para o 
futuro, mas é importante considerarmos nossas 
limitações de controlar aquilo que Deus não deixou 
sob nossa responsabilidade.

Lembremo-nos que Tiago também nos 
exortou quanto a possíveis padrões de 
pensamento e comportamento. Observemos o 
que ele nos diz: “Ouçam agora, vocês que dizem: 
‘Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela 
cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios 
e ganharemos dinheiro’. Vocês nem sabem o que 
lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida?” (Tg 
4.13-14). Tiago não está falando contra o planejar, 
mas sim contra a prepotência que por vezes 
carregamos conosco, a sensação de 
autossuficiência e de controle sobre toda e 
qualquer situação.

Essa pseudo sensação tem um potencial de 
causar estragos enormes em nossas vidas que podem 
ir desde ansiedade e frustração a um distanciamento 
de Deus, pois agimos como nós o fôssemos.

Quero levá-lo a considerar o que próprio Tiago 
nos diz nos versículos seguintes: Ao invés disso, 
deveriam dizer: "Se o Senhor quiser, viveremos e 
faremos isto ou aquilo". (Tg 4.15). Somos exortados 
a olhar para nós mesmos como finitos, limitados, 
incapazes de controlar, mas ao mesmo tempo 
somos também conduzidos a um olhar para o 
Senhor que tem em suas mãos nosso presente bem 
como nosso futuro, de quem somos dependentes e 
precisamos reconhecer e desfrutar dessa verdade.

Muito melhor que manter as coisas sob nosso 
controle é saber que temos um Deus que tem 
tudo sob o seu olhar atento e zeloso. Tenhamos 
em mente o mesmo que o salmista que diz: 
“Protege-me, ó Deus, pois em ti me refúgio... és tu 
que garantes o meu futuro.” (Sl 16.1, 5b).  Alguém 
que conhece o seu Senhor, que confia e descansa.

Como é bom saber que o controle não está em 
nossas mãos e que podemos descansar nAquele 
que controla, que protege, que é o mais sábio, 
justo, poderoso... que vê além do que vemos e 
tem em suas mãos.
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