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POR QUE MOTIVO ESTOU AQUI? 
Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos 

florescerão como a folhagem verdejante.  Provérbios 11:28.NVI.  Uma 
outra  versão desse  mesmo verso da Bíbl ia  em l inguagem popular, assim o 
traduz:  Uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco 
cortado; uma vida moldada por Deus é uma árvore 
florescente.(MSG). 

O contraste aí  colocado é  gritante.  As  motivações que impulsionam a 
razão do  existir são determinantes  da  colheita de seus resultados.  

 As motivações vol tadas às conquistas do que é temporal  e espacial ,  
certamente fenecerá dentro do próprio tempo e espaço, e por essa razão é um 
tronco cortado.  Um tronco que t inha tudo para florescer:  boa terra, boa 
água e  boa luz .   Mas uma vez que seus galhos, forçados  pela  gravidade 
natural ,   se  vol tam para a  própria terra  para sorverem maior quantidade de 
nutrientes por vias adjacentes ao tronco, acabam se transformando num 
monstro que engole as demais árvores ao redor, transformando-se num 
tronco cortado de sua razão de ser – ser simplesmente uma árvore voltada 
para o ar e para a luz ,  produzir frutos e sementes ,  e continuando sendo uma 
árvore. 

As motivações voltadas às conquistas extemporâneas, como uma 
árvore  que cresce seguindo seu curso natural  de ser,  em direção ao ar e luz,  
manterá sua identidade pela semente que fornece,  sua posteridade e  ainda 
contribuirá com seus frutos  para a manutenção de outros indivíduos,isso  é  
ser bênção.  

O ser  humano fo i  criado para manter uma vida com propósitos  
definidamente voltados para seu Criador:  Felizes os que confiam no 
Senhor... .São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas 
raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas 
pelo calor nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas 
permanecem verdes e produzem fruto delicioso. Jeremias 17:7-8.  
(Versão NLT).  

 


