
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((1199))..    
  
"Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e 
perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua 
vida?" Mateus 16.26 Site: Bible Gateway (João Ferreira de Almeida)  
   
        Qual é a velocidade de sua vida? Fui questionado com essa 
pergunta! Disseram-me que a velocidade da vida é de "sessenta 
minutos por hora". Estranho não é? Confesso que durante um tempo 
eu fiquei sem entender! Depois percebi que a vida está a uma 
velocidade constante, uniforme e que o tempo de cada um é certo. 
Nem um minuto a mais e nem um minuto a menos.  
 
        Bem, partindo desse princípio, o que você está fazendo de sua 
vida? O que você espera receber ou alcançar com esse ritmo? 
Geralmente quando se avalia essa condição há os famosos conflitos 
internos. É como se olhasse à vida escorrer por entre os dedos, como 
a areia nas mãos de uma pessoa! Trocando em "miúdos", o ímpeto 
de satisfazer uma necessidade primária faz reduzir drasticamente a 
qualidade de vida. O pior disso tudo é que normalmente o 
relacionamento com Deus é afetado. Tentado conquistar outras coisas 
acabamos nos distanciando do Senhor!  
 
        O apóstolo Pedro acabara de ter uma revelação especial sobre 
Jesus, mas na tentativa de dar uma mãozinha para Deus comete 
pecado quando insinua para que Jesus desistisse de Seu propósito. É 
desta forma que eu e você age geralmente. Nos precipitamos em 
achar que sabemos o que é melhor sem antes procurar saber o que 
Ele quer de nós. Isso é imediatismo! Uns se afundam no trabalho, 
outros nos estudos, e por ai vai. Não tenho nada contra essas 
tarefas, inclusive sou super atarefado também, mas precisamos 
aprender a estabelecer limites e entender que somente o Senhor 
sabe o caminho que devemos seguir. Ele tem que ser a prioridade 
máxima em nossas vidas.  
 
        Na Bíblia está escrito: "Quem de vocês, por mais que se 
preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?" (Mateus 
6.27 NVI). O Senhor sabe o que é melhor para nós. Uma evidência de 



falta de fé é quando tentamos agir por nós mesmos e não 
perseveramos na ação de Deus. O rei Saul foi derrotado por se 
precipitar, o povo do Egito ficou quarenta anos no deserto por causa 
de suas presunções. Espere em Deus e você aprenderá a ver o que 
realmente tem valor na vida. Será que você consegue? Eu estou me 
esforçando para mudar! Pense nisto. 
 
Fonte: www.umbet.org.br  
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