
O QUE É A VIDA?

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Você que nos
assiste e nos acompanha seja muito bem-vindo, você está no Canal Beit Sêfer Escola
Bíblica à distância. Sem dúvida o momento atual em que vivemos está levando muitas
pessoas a pensarem sobre o valor da vida, sobre as relações humanas e o que é
realmente importante. Você já se perguntou o que é a Vida? O você que gostaria de
estar fazendo amanhã? E daqui a dez anos? Como reagiria se Deus interviesse e
modificasse seus planos?
Da mesma forma que não devemos nos aferrar muito aos nossos planos, não
concordo também por outro lado com o lema – Deixa a vida me levar, título de uma
música de um dos compositores de samba no Brasil. Sem dúvida é importante planejar
a vida e trabalhar honestamente para alcançar os nossos objetivos, isso não constitui
nenhum problema. Pelo contrário, é uma medida muito acertada. Planejamento e
trabalho são virtudes que devemos cultivar. Na verdade, é bom ter metas, mas saiba
que elas podem nos decepcionar se deixarmos Deus de fora delas. Não vale a pena fazer
planos como se Deus não existisse porque o futuro está em suas mãos. Se puser os
desejos de Deus no centro de seus planos, Ele nunca o decepcionará.

Convido a todos a abrirem a sua Bíblia em Tiago 4:13-17 – “Eia agora vós, que dizeis:
Hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e
ganharemos; 14 Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a
vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. 15 Em lugar
do que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. 16 Mas
agora vos gloriais em vossas presunções; toda a glória tal como esta é maligna. 17
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado”.

DESENVOLVIMENTO
Você já se deu conta que a vida é curta por mas que a vivamos intensamente? É isso
mesmo! Não se engane pensando que tem muito tempo para viver, para desfrutar seus
bens, desfrutar a presença de entes queridos ou para fazer o que bem desejar. Então: O
que é a Vida? Tiago diz que a vida é como um vapor, que aparece por um determinado
tempo, e depois se desvanece. Ele usa como ilustração, uma dona de casa cozinhando.
Para ele a duração da vida pode ser comparada ao de destampar uma panela,
rapidamente sobe o vapor que dentro dele se formou e logo se acaba. De fato, Tiago
destaca uma verdade incontestável, é que desde o nascimento nosso tempo está



determinado como diz as Escrituras: “...Pois dele foste tirado. Pois tu és pó e ao pó
tornarás” (Gênesis 3:19) e “Tudo caminha para um mesmo lugar; tudo vem do pó e tudo
volta ao pó” (Eclesiastes 3:20).
O rei Salomão reconheceu também que Deus deu ao homem a esperança da eternidade.
Devido a isso o homem que tem a eternidade implantada em seu coração, tem um
propósito único no plano geral de Deus. Mesmo assim, o propósito de Deus não pode
ser descoberto por nossos próprios esforços, a não ser estabelecendo uma relação com
Ele e procurando a sua direção.
Você já se perguntou: Como está vivendo a sua vida agora? Será que é como Deus quer?
Você consegue ver a sua vida como um presente divino? Vejamos algumas verdades
sobre a vida:

FUGACIDADE DE MINHA EXISTÊNCIA
Muitos de nós vivemos como se nunca fossemos deixar essa vida. Alguns, por mais
absurdo que pareça, acreditam que ficarão para sempre. De acordo com os autores
bíblicos a nossa vida é extremamente fugaz, ou seja, passa rapidamente; ela é de pouca
duração; transitória; efêmera. Na verdade, por mais chocante que pareça, não
ficaremos aqui para sempre. Estamos apenas de passagem e um dia a nossa existência
aqui terminará. Tiago declara: “Eia agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos a tal
cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos; ...Porque, que é a
vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece” (v.13-14b).
Outra verdade que muitos ignoram é que por incrível que possa parecer: não temos
controle sobre o tempo. Em relação ao tempo podemos considerar sua duração e
oportunidades, milagres que não se repetem: Quanto a duração o homem moderno
tem experimentado uma expectativa maior de vida. Porém Moisés quanto a brevidade
da existência disse que a duração dos anos de nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela
sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. A brevidade da vida
pode ser observada no questionamento do profeta Zacarias capítulo 1:5 – “Vossos pais,
onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre?”. Por isso, devemos viver
intensamente cada momento. Já dizia certo comentarista que se entendêssemos que a
nossa vida nesta terra é breve, não chegaríamos atrasados, ou seja, aproveitaríamos
todos os momentos.
Quanto as oportunidades, são momentos que se apresentam e algumas delas quando
não aproveitadas se perdem para sempre. Elas não voltam. Há um ditado popular que
diz: “a oportunidade é careca. Ela tem apenas um fio de cabelo. Se ela passar na sua
frente e você não pegá-la, bye ... bye...”. Oportunidades estão continuamente



aparecendo. E para você “agarrá-las”, você precisa estar preparado. Quanto mais
estivermos preparados, maiores são as chances.

A REALIDADE DAMINHA EXISTÊNCIA
Outro fato ignorado por muitos, e que eu e você precisamos entender, que devemos a
nossa existência a Deus. Se Ele não existisse, eu e você também não existiríamos. Por
isso ao mesmo tempo que reconheço a minha dependência d’Ele, preciso reconhecer a
Sua autossuficiência (que se basta a si mesmo). O texto que lemos declara: “Em lugar
do que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo” (v.15). Na
verdade, por mais que você negue a sua existência depende de alguém para existir.
Apesar de Deus ser atemporal, ou seja, não está limitado ao tempo, Ele conhece todas
as coisas. Ele conhece o seu passado com a mesma intensidade e certeza que conhece
o seu futuro. Há uma expressão que aparece no texto que diz 'Se o Senhor quiser'.
William Barclay, em seu comentário, diz que os árabes têm a expressão inshaallah com
que entremeiam suas conversas.
A expressão 'Se o Senhor quiser' demonstra absoluta dependência de Deus. Essa frase
não deve ser simplesmente uma repetição mecanizada proferida por nós, mas um
desejo sincero e uma disposição autêntica do nosso coração, para que se cumpra em
nós o querer de Deus.
Muitas pessoas dizem que crêem em Deus, mas não há evidências alguma nas
decisões cotidianas que O buscam de fato. Para muitas pessoas parece que crer em
Deus se resumi apenas a um acontecimento de suas vidas. Mas este modo vida mostra
uma autossuficiência, que não condiz ao salvo. Em Colossenses 2:6-7 nós lemos:
"Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele,
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados".

A FALIBILIDADE DE MEUS PROJETOS
Por mais que você acumule conhecimento e experiências ou até mesmo tente, não
temos conhecimento de eventos futuros. Sem dúvida você tem planos na sua vida para
o futuro, mas saibam que eles podem ser alvo de falha, que está suscetível não
acontecer. Você precisa aprender que é possível que nem todos os projetos de vida
sejam concretizados. Por isso precisamos aprender a colocar a vida nas mãos de Deus
é, acima de tudo, abrir mãos dos projetos que temos, a fim de que vivamos os projetos
que Deus tem para nós.
Você precisa ainda entender que não temos controle sobre o futuro. Tiago diz: "Vocês
nem sabem o que acontecerá amanhã!" (v.14a). Para a nossa mente limitada o amanhã
é incerto. Qualquer coisa pode acontecer amanhã e nós não temos como evitar: um



acidente, um mal estar, um incêndio, um assalto, a morte, são muitas as variáveis. Tiago
nos lembra que nenhum homem pode deixar Deus de fora e ficar seguro. Se nossas
vidas são constantemente submetidas a Ele, vamos procurar seu conselho. Mesmo que
não submetamos nossos planos a Ele de maneira voluntária, devemos sempre levar em
conta o fato inflexível de que a nossa vida está nas suas mãos.
De fato, a nossa vida é muito frágil e quando menos se espera ela pode ser tirada.
Como já foi dito, não devemos nos aferrar muito aos nossos planos. Porém nas mãos de
Deus, podemos saber que tudo o que havia sido prescrito está se cumprindo para o
nosso bem e na medida que podemos suportar.

CONCLUSÃO
Por fim, viva para Deus hoje! Não fique preocupado com o dia de amanhã ou quanto
tempo pode durar a sua vida. Saiba que Deus tem um plano para você. Por isso
devemos observar o que a Palavra de Deus nos recomenda: “Tenham cuidado com a
maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando, ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não
sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor” (Efésios
5:15-17).
Devemos nos lembrar que não há nada de errado em fazer planos. Jesus mesmo disse
que o construtor prudente deve primeiro sentar-se e calcular (planejar), para saber se
será capaz de levar até o fim seu projeto. Somos lembrados ainda do homem tolo na
história de Jesus, que disse: "alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos;
descansa" (L). Você deve planejar o uso do seu tempo, do seu dinheiro para não ser
considerado como irresponsável e cair em descrédito. O escritor Tiago de maneira
nenhuma condenou o planejamento em si, para ele o pecado dos homens não está em
planejar o futuro, mas em não incluir Deus em seus planos.
Concluo afirmando que por causa dessa brevidade apresentada pela própria Palavra
de Deus e atestada por cada um de nós, precisamos fazer um excelente uso do tempo.
Viver com sabedoria e orar como o salmista: “Ensina-nos a contar os nossos dias para
que o nosso coração alcance sabedoria” (Salmo 90.12). Que a sua palavra e atitude
diante do futuro deve ser sempre esta: “...Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos
isto ou aquilo” (v.15b).
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