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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima sexta-feira para você 
e todos os seus. Em outras oportunidades já enfocamos um pouco da filosofia 
humanista, que retira a centralidade de Cristo e empodera o homem como único 
gestor de sua vida. Para resposta à pergunta “QUE É O HOMEM?”, encontrei um 
texto, publicado numa meditação diária (“Janelas para a vida”), da ed. Casa. 
Compartilho, parcialmente, com algumas adaptações. 

 

QUE É O HOMEM? 
 
Outro dia, um homem envolvido em mil e um problemas disse: ‘O 

que vim fazer neste mundo? Vim só para sofrer? Melhor teria sido não haver 
nascido’. Alguma vez você já se perguntou para que veio ao mundo? Qual o 
propósito de sua existência? Quem é você? 

 
Uma noite, o salmista contemplava o céu infinito, a lua e as 

estrelas e, de repente, ao ver toda aquela beleza natural, perguntou com 
espontaneidade: ‘Que é homem, que dele Te lembres? E o filho do homem, 
que o visites?’ (Salmo 8:4). O que é o homem diante da magnificência do 
Universo? Uma partícula de pó? Nada? Quase nada? 

 
Enquanto muitos acreditam que o ser humano é nada mais do que 

um animal racional, ou seja, um animal um pouco superior aos outros animais, 
Davi, contemplando o espetáculo daquela noite maravilhosa, responde sua 
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própria pergunta, afirmando: ‘Fizeste [o homem]... por um pouco, menor do 
que Deus’ (Salmo 8:5). 

 
Que é o homem, afinal de contas? Um pouco maior que os bichos 

ou um pouco menor que os anjos? Depende da sua perspectiva. Para você, o 
homem é fruto do acaso? Um acidente milenar? Ou fruto do amor maravilhoso 
de Deus? 

 
Se ele é fruto do acaso, então sua existência não te um propósito. 

Tudo que acontece com ele é um acidente. Ele é uma pobre vítima de um 
destino desconhecido. 

 
Por outro lado, se é fruto do amor de Deus, ele sabe de ondem 

vem e para onde vai. Tem nas suas mãos o mapa que o conduzirá à realização 
de seus sonhos. Tem à sua disposição a Tocha que iluminará sua vida nas 
circunstâncias mais escuras. Tem o braço forte de seu Criador, que a cada passo 
docemente sussurra aos seus ouvidos: ‘Não tenha medo, Eu serei contigo’. 

 
Você, neste momento, nesta sexta-feira, pode estar passando por 

uma infinidade de problemas de toda ordem: saúde, financeiro, relacional, 
familiar, etc. Como ser humano, inserto no mundo real (não ilusório), sentirá 
desânimo, medo, angústia, pode sentir que não existe saída para os problemas 
que o rodeiam. Mas se acreditar que você é fruto do amor de Deus, até a dor e 
as lágrimas têm sentido. Nada que acontece na vida dos filhos de Deus é por 
acidente. Tudo tem um propósito. Talvez ele não possa ser visto hoje, mas 
amanhã será esclarecido. 

 
Por isso, hoje, tente olhar além das nuvens. Diante da pergunta 

do salmista: ‘Que é o homem, que dele Te lembres?’ Responda: Eu sou um 
filho do Maravilhoso Deus. Limitado, cheio de defeitos e medos, mas 
aperfeiçoado e considerado são em razão da graça redentora ofertada através 
de Jesus Cristo. 
 


