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G R A T I D Ã O   P E L A   V I D A 
 Nenhum indivíduo neste universo, do animado ao inanimado, da fauna e da 
flora, do irracional ao inteligente, veio à existência por merecimento ou vontade 
própria. Na Bíblia, o manual aferidor de significância para nós cristãos, Paulo o 
apóstolo afirma, nos versos quatorze a dezessete do capítulo primeiro de sua carta aos 
Colossenses: “...em quem (o Cristo) temos a redenção, a saber, a remissão 
dos pecados; o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação; porque n’Ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam 
principados, sejam potestades; tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é 
antes de todas as coisas, e n’Ele subsistem todas as coisas.” 
 Do texto aí citado, salta a informação de que tudo que existe, tanto o conhecido 
quanto o ainda não conhecido pelo ser finito, não veio à existência como produto de um 
suposto acaso, tudo foi criado, e criado com um propósito. E este é o significado 
significante da existência – tomar conhecimento de ter sido planejado, com um 
objetivo específico. O salmista, deslumbrado com tal realidade, canta: “Eu te 
louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado; 
maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os 
meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, 
esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a 
minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, 
sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não 
havia nenhum deles.” Salmo 139:14-16. 
 Toda angústia, tristeza, dor e morte que permeiam o universo do ser finito, 
decorrem de desvios  funcionais; desvio da razão primeira pela qual se foi pensado e 
feito a vir a existir. Todo e qualquer indivíduo só encontra a plenitude do seu 
significado significante quando atuar na função para a qual foi planejado e feito vir a 
ser. Na cadeira se assenta, na escada sobe e desce. Os animais irracionais servem aos 
racionais, e os humanos encontram sua plenitude significante servindo ao Criador. 
Quando isso acontece, nasce a gratidão pela vida._edsonbvaleriano_20112016. 


