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AO ETERNO TUDO  PERTENCE 
 O verdadeiro sentido do reconhecimento e aceitação das demandas do Eterno, não é 
só o se dispor em devolver a Ele o que deixou de ser devolvido no passado, pois assim jamais 
se estaria em dia para com o Senhor da Vida. As obrigações dos finitos seres humanos para 
com Ele, em muito transcende o âmbito do material. O sentido do reconhecimento é o tomar 
de consciência de que a necessidade de dependência é do ser finito, e não do Eterno, pois o 
ser finito nada possui para dar ao Ser Infinito: “Mas quem sou eu, e quem é o meu povo, para 
que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu to 
damos.” 1ª Crônicas 29:14. 

  A dificuldade do finito ser humano jaz na postura diante da vida, ao se considerar 
como proprietário, em vez de inquilino ocupando um bem de outrem, a quem deve prestar 
contas periodicamente. Se considera dono da própria existência, dono de dons e talentos, 
dono de ‘seu’ tempo, dono de sua saúde e dono de suas riquezas, dono da casa que mora – o 
corpo. E COMO DONO QUE ACHA QUE É, entrega ao VERDADEIRO DONO o que bem lhe 
apetece. Restos de dias, restos de tempo, restos de dons e talentos – preferindo usá-los para 
projeção do ego ou auferir lucros – restos de salários, não as primícias, e resto de vida.  

 A conscientização  e aceitação do inegável fato de que a existência aqui é um 
inquilinato na Terra, e por um pouco espaço de tempo, comparado à eternidade: “Nu saí do 
ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou; bendito seja o 
nome do Senhor.” Jó 1:21, muda tudo. Cada dia passa a ser aceito como uma dádiva 
imerecida; os olhos passam a ver o que não via, os ouvidos a ouvir o que não ouvia e passa-se 
a viver como um DEVEDOR À VIDA e não como um credor dela. Uma total dependência prática 
do SENHOR DA VIDA se instala e, se entende e aceita a função de mordomo abençoado com o 
fito fim de ser um abençoador._edsonbvaleriano_20932016. 


