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Bom dia, queridos amigos! Uma ótima semana para você e todos 

os seus. Nicolas Boileau, crítico e poeta francês, nascido em novembro de 1636, 
perdeu sua mãe com apenas 2 anos de idade. Tinha uma constituição física 
muito frágil, foi educado no Colégio de Brauvais, e continuou os seus estudos 
de teologia na Universidade de Sorbonne. Mais tarde mudou de curso, 
dedicando-se as ciências jurídicas. 

   
Graduado em direito, dedicou um breve período nessa carreira, 

mas ficou desencantado quando percebeu que as filigranas jurídicas eram mais 
valorizadas que a justiça. Deixando a área jurídica, dedicou o resto de sua vida 
a escrita. 

   
É de Nicolas Boileau que colhi a expressão que vai principiar a 

nossa reflexão de hoje: “Quem vive contente com nada, possui todas as 
coisas”.   

 
Qual a medida da minha, da nossa, da sua satisfação? Acredito que 

não existe uma expressão bíblica mais usada fora do contexto do que Filipenses 
4:13 (“Tudo posso naquele que me fortalece.”). Numa outra versão, 
encontramos “posso todas as coisas naquele que me fortalece” (Almeida 
Revisada). Afixada em adesivos nos carros, pintada nas paredes, nos umbrais de 
portas, isoladamente, sempre nos é repassada no sentido de que não haverá 
limites para os nossos desejos, “tudo” poderemos obter se estivermos com o 
Senhor.  

 
Na realidade, o verdadeiro sentido está contido no versículo 12, 

quando o apóstolo Paulo falando das suas necessidades pessoais, afirmou ter 
passado por naufrágios, prisões, açoites, fome, abundância e escassez, mas 
que, mesmo no pouco ou no muito, sempre aprendeu a passar com alegria, pois 
Cristo lhe deu forças para enfrentá-las. 
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Somos eternos inconformados, nada nos satisfaz e a cada passo 

que damos, sempre temos algo a reclamar. Sobre o tema, gostaria de 
compartilhar um escrito de Max Lucado, intitulado “Contentamento”:   

 

CONTENTAMENTO 

 
Satisfeitos? É exatamente o que não somos. Nunca estamos 

satisfeitos... Tiramos aquelas férias da vida... Satisfazemo-nos com sol, 
diversão e boa comida. Mas antes mesmo de voltar para casa, receamos o fim 
da viagem e começamos a planejar outra.   

 
Não estamos satisfeitos.   
 
Quando somos crianças, dizemos: “Se apenas eu fosse um 

adolescente”. Na adolescência falamos: “Se apenas eu fosse um adulto”. Ao 
nos tornamos adultos, “e apenas eu fosse casado”. Quando nos casamos, “se 
apenas eu tivesse filhos”.   

  
Não estamos satisfeitos.   
Contentamento é uma virtude difícil de ser conquistada. Por quê? 

Porque não há nada na terra capaz de satisfazer nossos anseios mais profundos. 
Ansiamos ver a Deus. As folhas da vida estão sussurrando que isso acontecerá – 
não ficaremos satisfeitos até que aconteça.  

  
Que neste novo dia, possamos aplicar o ensino de 1ª Timóteo 6:6-

8: “De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois 
nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar; por isso, 
tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos”. 
 


