


Deus, por quê?
O que fazer quando a vida perde o sentido
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Capítulo 1

É certo 

questionarmos Deus?

meu marido, Brent, foi para cama cedo. Era 
o Ano-Novo de 1997, e as 24 horas anteriores 

tinham sido uma loucura, realmente uma loucura.
Como fazíamos todos os anos, passamos o feriado 

com nossa família da igreja, à qual estamos intimamente 
unidos em Boise, Idaho. Tínhamos celebrado com 
jogos, oração e muita comida boa. Alguns retardatários 
ficaram até duas da manhã. Como pastores da igreja, 
fomos os últimos a sair, trancando finalmente as portas 
e arrastando-nos para casa de madrugada.

Uma chamada de emergência de um membro da 
igreja despertou-nos muito cedo no primeiro dia do 
Ano-Novo. Após três horas seguidas de sono, Brent 
pulou da cama e foi ajudá-lo.
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Naquele dia, eu tinha conseguido tirar uma soneca, 
mas Brent não. Ele e nossos filhos, com 12 e 13 anos 
na ocasião, tinham assistido a todos os jogos de futebol 
universitário na televisão e até ido a um parque próximo 
e jogado com algumas crianças vizinhas.

Por volta das 21h30, Brent mal conseguia manter os 
olhos abertos. Com um sorriso, ele se inclinou e me deu 
um beijo.

“Eu te amo”, disse ele, mais alto do que o som do 
programa de TV que eu estava vendo.

“Eu também te amo,” respondi, olhando por cima 
do meu bordado de ponto de cruz e sorrindo para ele, 
enquanto ele caminhava na direção do corredor.

Quando fui para cama, cerca de uma hora mais tarde, 
descobri que Brent tinha parado de respirar. Liguei para 
a emergência, e os paramédicos vieram rapidamente à 
nossa casa. Não conseguiram reanimá-lo e, mais tarde, 
no hospital, declararam que ele estava morto.

“Eu te amo” foram as últimas palavras que dissemos 
um ao outro. Com certeza, sou agradecida. Deixaram-
me sem remorsos. 

Sim, eu tinha perguntas

Como você pode imaginar, minha vida mudou 
drasticamente depois daquela noite, principalmente 
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porque me tornei pastora sênior da nossa igreja e uma 
mãe sozinha, com a responsabilidade de criar nossos 
filhos adolescentes – duas coisas que eu nunca achei 
que fossem acontecer.

Quando ocorre algo que esmaga o coração, algumas 
pessoas negam-se a fazer grandes perguntas para Deus, 
receosas da resposta ou inseguras se devem ou não 
perguntar. Não era o meu caso. Depois daquela noite, 
eu tinha perguntas.

Ah, eu tinha perguntas... E como!
“Por que, Deus, por quê? Como meu marido robusto, 

forte, saudável, de 37 anos, que não estava doente, 
simplesmente vai para a cama e, de repente, acaba indo 
para o Céu?

Por que Tu não me contaste? Eu estava bem na sala ao 
lado, vendo televisão, e podia gritar! Por que Tu não me 
avisaste, de modo que eu pudesse ajudá-lo?

Como Tu deixaste isso acontecer? Como fica a questão 
da saúde divina? E a Tua proteção? E a vida longa com 
que Tu nos satisfazes?”.

Eu tinha perguntas... “Por que, Deus, por quê?”

Você tem perguntas?

Essa é a minha história. E a sua? Algumas vezes, a vida 
pode ser difícil e penosa. Eu gostaria que houvesse um 

É certo questionarmos Deus?
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jeito de evitar completamente a dor, mas, infelizmente, 
não há. Vivemos em uma Terra com a maldição do 
pecado, o que significa que coisas terríveis acontecem. 
O que ocorreu na sua vida que já o fez perguntar “Por 
que, Deus, por quê?”.

Que ocorrência o sobressaltou? Qual evento penoso 
deixou-o aturdido ou fraco? Talvez seus alicerces tenham 
sido abalados por morte, doença, relacionamento 
rompido, desastre financeiro, algum desapontamento 
amargo ou outra circunstância que mudou sua vida. 
Como resultado, você tem dificuldade de superar a dor 
e duvida seriamente de sua fé em Deus.

Em primeiro lugar, saiba, por favor, que existe Aquele 
que o compreende. Deus tem jeito para protegê-lo mesmo 
quando você passa por momentos extremamente difíceis.

Em segundo, alegro-me pelo fato de você ter escolhido 
este livro. Acho que ele irá ajudá-lo. Nosso Pai celestial é 
fiel e o ama muito, por isso não quer vê-lo afundado na 
lama da dor;  Deus tem escape, quer curar seu coração 
ferido e ajudá-lo a abraçar seu futuro brilhante.

Você pode perguntar o porquê

No início do filme Sleepless in Seattle [no Brasil, 
Sintonia de amor], Sam Baldwin (papel de Tom Hanks) e 
seu filho pequeno, Jonas, são mostrados junto ao túmulo 
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onde a esposa recém-falecida de Sam (a mãe de Jonas) 
está enterrada.

Sam diz a Jonas: “A mamãe ficou doente. E aconteceu 
assim. Não existe nada para fazer. Não é justo. Não 
existe razão. Mas, se começarmos a perguntar o porquê, 
ficaremos loucos”1.

Sou diferente de Sam Baldwin. Tenho perguntas e 
acho que elas devem ser feitas. Meu marido morreu, de 
repente, na cama com 37 anos, sem aviso prévio. Acho 
que há espaço para perguntas em um acontecimento 
desses. Tenho certeza de que você também tem algumas.

Talvez as pessoas lhe tenham dito: “Não questione 
Deus”. No entanto, acho isso ridículo. Vamos falar a 
verdade: você fica perguntando de alguma forma. No 
seu coração e na sua cabeça, provavelmente, indagou: 
“Por que, Deus, por quê?”. Ele sabe o que você pensa, 
mesmo quando você fica em silêncio (Lc 5.22; 24.38). 
Então, para que tentar esconder dEle suas perguntas? 
O Senhor é capaz de lidar com qualquer indagação sua; 
além disso, você não questionará nada que ainda não 
tenha sido perguntado a Ele antes.

Talvez as pessoas lhe tenham dito: 

“Não questione Deus”.

É certo questionarmos Deus?
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Lembre-se, Deus é seu Pai. Ele o ama! Já sabe tudo 
o que aconteceu na sua vida e, mais ainda, Também 
conhece tudo o que acontecerá no futuro. Então, 
quem melhor do que Ele para conversar quando algo  
difícil acontece?

Deveríamos indagar o Senhor a respeito de todos os 
acontecimentos. Na verdade, creio que Ele é o primeiro 
a quem devemos perguntar. Então, vá em frente e mãos 
à obra.

Aqui estão algumas perguntas sinceras que você pode 
fazer a Deus:

• Por que aconteceu aquilo?
• Por que Tu não me ajudaste?
• Por que deixaste aquilo acontecer?
• Por que aquilo não foi consertado ou curado?
• Por que eu não posso _______________? (preencha 

a lacuna)
• Por que minha vida é assim?
• Por que está demorando tanto?
• Deixei de fazer a Tua vontade?
• Posso confiar novamente em mim/ em alguém/ em Ti?
Talvez você tenha perguntas a respeito de algo que 

tenha lido na Bíblia ou ouvido em uma pregação. Ou, 
quem sabe, sobre as coisas ruins que têm acontecido a 
outras pessoas ou, ainda, acerca de alguém que recebeu 
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um milagre e você não obteve o mesmo êxito que ele. 
Siga em frente e indague.

Seja honesto. Faça todas as perguntas assustadoras, 
horrorosas e enraivecidas que já passaram por sua mente. 
Talvez você até queira colocá-las por escrito e datá-las, 
quem sabe em um diário particular ou calendário.

E agora?

É crucial como você vai agir em relação às suas 
perguntas, uma vez que as tenha feito. Algumas vezes, 
uma resposta surge rapidamente; em outras, leva tempo 
(muito tempo). É provável, inclusive, que você não goste 
de algumas delas! Sem falar que existem as perguntas 
que nunca serão respondidas. Você tem de simplesmente 
confiar em Deus.

Depois de fazer as perguntas, precisa deixá-las em 
segundo plano.

Deixe-me explicar com uma ilustração simples. Ao 
usar um fogão de quatro bocas, você fará a maior parte  
dos pratos nas duas bocas da frente. É aí que você prepara o 
prato que requer atenção ou ação, a receita em que você 
está pensando mais. 

Depois de fazer as perguntas, 

precisa deixá-las em segundo plano.

É certo questionarmos Deus?
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As duas bocas de trás são onde você coloca o 
alimento que precisa cozinhar por um tempo. Você  
não dará atenção plena àquela comida ou realmente não 
pensará nela até que esteja pronta. Por exemplo, se você 
está fazendo um caldo caseiro, em primeiro lugar, põe 
uma panela na boca da frente, onde doura a carne ou 
acrescenta legumes e temperos picados. Depois que todos 
os ingredientes estão na panela, você a transfere para a 
boca de trás do fogão, e aquele preparado cozinhará em 
fogo baixo. Você marca o tempo e esquece o caldo, a não 
ser para mexer com a colher de vez em quando.

É o que você precisa fazer com as suas perguntas. 
Imagine-se colocando-as em uma panela grande e, 
depois, empurrando esse utensílio para a boca de trás 
do fogão.

Depois disso, você ora da seguinte forma: “Pai, aqui 
estão as minhas perguntas. Agora que já perguntei, vou 
colocá-las na “boca de trás” da minha vida e continuarei 
“cozinhando” com as bocas da frente. Continuarei pen-
sando em prosseguir e em crescer Contigo. Lerei a Tua 
Palavra, crendo em Ti, amando-Te, buscando a Tua von-
tade e obedecendo àquilo que Tu me falas para fazer. 
Permanecerei confiando em Ti”.

Quando você faz esse tipo de oração, em vez de ficar 
parado no seu ponto de dor, mantém o coração e a mente 
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na verdade do Senhor e no plano bom que Ele tem para 
sua vida. Não deixe que suas perguntas fiquem entre 
você e Deus. Não fique bravo nem O censure pela dor. 
O Altíssimo é a sua ajuda nos momentos de dificuldade!

Não se ofenda! Lembre-se de que Deus é o seu Pai 
celestial, o qual está ao seu lado. Em poucas palavras, 
Ele é bom, e Satanás é mau. Não foi Deus quem fez com 
que coisas terríveis acontecessem com você. O diabo é 
o deus deste mundo (2 Co 4.4 – NTLH); por isso, coisas 
ruins ocorrem (veremos mais sobre isso no capítulo 5). 
Por ora, guarde na mente que, quando você empurra a 
“panela de questões” para a boca de trás do fogão, Deus 
está lá para ajudá-lo.

Conheça Deus

Coisas ruins acontecem igualmente a cristãos e 
a incrédulos. Quando surge a tragédia, ambos terão 
perguntas. No entanto, a solução será diferente, 
dependendo do seu relacionamento com Deus. É 
impossível confiar nEle se você nunca Lhe pediu que 
fosse o Senhor da sua vida. É necessário pedir a Jesus 
que seja o seu Salvador, pois é assim que você se torna 
membro da Sua família e recebe todas as Suas bênçãos. 
Além disso, é dessa maneira que você vai para o Céu. 
Não existe outro caminho. Jesus declarou: Eu sou o 

É certo questionarmos Deus?
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caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai 
senão por mim  (Jo 14.6).

Não deixe que suas perguntas 

fiquem entre você e Deus.

Se você ainda não fez isso, este é o momento de 
abandonar seu antigo viver e abraçar uma vida nova em 
Cristo. Quando você é filho de Deus, está na posição de 
fazer a Ele todas as perguntas que quiser e de receber 
Seu consolo e Sua ajuda. Faça a oração da salvação que se 
encontra ao final do livro. Depois, volte e continue a leitura.

Prossiga!

Um dos meus versículos favoritos é o Salmo 23.4: 
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, 
não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua 
vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo me 
mostra que, primeiro, existe um vale da sombra. Fatos 
acontecerão nesta vida – é assim mesmo. Eu gostaria 
de poder envolvê-lo com algodão e isolá-lo, de modo 
que coisas ruins não lhe sucedessem, mas não tenho 
como fazê-lo. Além do mais, isso não seria uma espécie 
de vida. A vida real tem desafios e riscos, e, sem eles, a 
existência seria monótona, na verdade.
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