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Bom dia, meus queridos 
amigos! Uma ótima quarta-feira para você 
e todos os seus. Soluções Humanas x 
Soluções de Deus. Não sei se você já parou 
para pensar nas soluções que 
apresentamos para os problemas e as 
soluções que Deus apresenta para 
solucioná-los. A primeira, a do homem, é 
sempre temporária e ineficaz. Quer um 
exemplo, temos vários na Bíblia, mas 
vamos citar apenas um. Logo após 
comerem do fruto proibido, Adão e Eva 
sentiram-se nus, ficaram envergonhados 
com a nudez e, como solução humana, 
juntaram algumas folhas de figueira para 
cobrir suas partes íntimas (Gênesis 3:7).  

  
Vamos p ensar, um pouco, quanto tempo essa providência 

poderia durar. Penso que foi uma solução para lá de precária, pois as folhas, 
desligadas do ramo, apodreceriam rapidamente e nada mais poderiam 
proteger. Essa foi a “brilhante” solução humana. Vamos, então, para a 
solução de Deus: “O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e 
sua mulher.” (Gênesis 3:21). Não sei se você já se deteve a esse relato, mas 
foi necessário matar um cordeiro, verter seu sangue, e dele retirar uma pele 
que passaria a revestir a nudez do primeiro casal. Observe a solução divina 
contrapondo-se a providência humana, quanta diferença, não é mesmo?  

  
Jesus estava numa festa de casamento. Destaco que essas 

cerimônias duravam alguns dias. Em um determinado momento, os donos da 
festa perceberam que o vinho acabara, fato este que os traria muita 
vergonha. Como anfitriões e, especialmente numa festa de casamento, eles 
deveriam proporcionar aos convidados o melhor em comidas e bebidas. Tal 
fato chegou ao ouvido de Maria, mãe de Jesus, que reportou ao seu filho o 
ocorrido. Jesus pede que os empregados juntem vários vasilhames com água 
e, milagrosamente, os transforma em vinho, em vinho da melhor qualidade. 
Foi a essa conclusão que chegou o encarregado da festa: "Todos servem 
primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o 
vinho inferior é servido; mas você guardou o melhor até agora". (João 2:10). 
Essa é a solução Divina.  

  
Depois desse relato, lembrei-me de uma história que bem 

exemplifica a solução humana, senão vejamos:  
  

O VINHO E A ÁGUA  
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Nos Alpes Italianos existia um pequeno vilarejo que se dedicava 
ao cultivo de uvas para produção de vinho. Uma vez por ano, acontecia uma 
grande festa para comemorar o sucesso da colheita.  

  
A tradição exigia que nessa festa cada morador do vilarejo 

trouxesse uma garrafa do seu melhor vinho, para colocar dentro de um grande 
barril, que ficava na praça central.  

  
Um dos moradores pensou: "Porque deverei levar uma garrafa do 

meu mais puro vinho? Levarei água, pois no meio de tanto vinho o meu não 
fará falta." Assim pensou e assim fez.  

  
Conforme o costume, em determinado momento, todos se 

reuniram na praça, cada um com sua caneca para provar aquele vinho, cuja 
fama se estendia muito além das fronteiras do país. Contudo, ao abrir a 
torneira, um absoluto silêncio tomou conta da multidão. Do barril saiu ... 
água!  

  
Assim somos todos nós!   
 

 


