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Bom dia, 
meus queridos amigos! 
Uma ótima terça-feira para 
você e todos os seus. A vida 
é transitória, isto é um 
fato. O que fazemos dela, 
entre o nascimento e a 
morte, pode fazer toda a 
diferença. Sobre o que 
fazer neste interstício que 
se chama vida, Zeca 
Pagodinho, compositor 
brasileiro, trouxe uma 
“fórmula” na música “Deixa a vida me levar”, onde em duas de suas estrofes 
afirma: 

 
“Deixa a vida me levar   
 
Se a coisa não sai do jeito que eu quero  
Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos 
e barrancos, lá vou eu! E sou feliz e agradeço por tudo que Deus 
me deu.  
  
Deixa a vida me levar (vida leva eu!) Deixa a vida me levar (vida 
leva eu!) Deixa a vida me levar (vida leva eu!)”.   
 
Será que podemos colher dessa música uma filosofia de vida? Viver 

despretensiosamente, deixando que a vida nos leve. Olha que eu poderia até 
fundamentar “biblicamente”, trazendo ao contexto o que nos diz Lucas 12:25-
30, ou seja, não podemos acrescentar uma hora que seja a nossa vida através 
de nossas preocupações. Por que viver ansiosamente na busca do que comermos 
ou bebermos, não seriam estas preocupações dos pagãos? Deus não sabe do que 
necessitamos? 

 
A questão pode ser respondida diante do que nos expõe Lucas 

12:31, ou seja, devemos, primeiro, buscar o Reino de Deus e, depois, após, por 
consequência, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Não somos chamados 
a levar uma vida desregrada, deixando tudo rolar “aos trancos e barrancos”, 
fazendo tudo o que nos vem à cabeça, para depois, como um fariseu, dirigir-se 
a Deus e agradecê-lo “por tudo que me deu” como sugere o pagodeiro. 

   
De outro lado, há aqueles que vivem acumulando riquezas. E nesse 

objetivo são capazes de tudo. Para exemplificar mais esse modo incorreto de 
levar a vida, o próprio Jesus narrou a parábola que encontramos em Lucas 
12:16-21, afirmando: “A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele 
pensou consigo mesmo: ‘O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha 
colheita’. Então disse: ‘Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus 
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celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e 
todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de 
bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se’. 
Contudo, Deus lhe disse: ‘Insensato! [Tolo] Esta mesma noite a sua vida 
lhe será exigida. Então, quem ficará como o que você preparou?’. Assim 
acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com 
Deus”.   

 
Sobre o tema, encontrei nos meus alfarrábios um conto bem 

interessante. Compartilho:   
 

A VIDA NA TERRA É SOMENTE UMA PASSAGEM  
  
 Conta-se que, no século passado, um turista americano foi a uma 

das cidades do Estado de Israel. Seu objetivo era visitar um famoso rabino. Lá 
chegando, o turista ficou surpreso ao ver que o rabino morava num quarto 
simples, cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa 
e um banco.   

 
Onde estão os seus móveis? – perguntou o turista.   
 
E o rabino, bem depressa, perguntou também:   
 
- E onde estão os seus?   
 
- Os meus? – perguntou o turista – Mas eu estou aqui só de 

passagem!   
 
- Eu também! – disse o rabino.   
 
Guardemos no coração que a vida é uma passagem, e como diz o 

irmão de Jesus, em Tiago 4:14, é “como uma neblina que aparece por um 
pouco de tempo e depois se dissipa”.  

 
Que possamos, neste novo dia, voltarmos as nossas atenções para 

o Senhor, dedicando a Ele, primeiramente, as nossas preocupações e 
ansiedades, desenvolvendo as nossas atividades de modo digno e com coerência 
aos Seus ensinos.    
 


