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Nós (Cristãos) temos como nossa ambição ...de Lhe sermos agradáveis (2Co. 5:9)

A Vida é Breve
Moisés diz que a vida é como uma noite de sono, Davi como uma sombra que se desvanece, Tiago como 
uma névoa que logo passa, e Pedro como uma grama que murcha. Você está numa via expressa, onde 
nunca passará pelo mesmo local novamente. Em menos de 100 anos tudo estará acabado; você provavel-
mente já terá partido há algum tempo e raramente será lembrado. A funerária, o carro fúnebre e a sepul-
tura estão no fim da estrada. Você está usando a sua jornada de forma sábia? Você está na estrada correta? 
Qual a sua ambição de vida? Qual o verdadeiro sentido da vida?

Prazeres
Você diz que a sua meta na vida são os prazeres, ter momentos agradáveis, experimentar todos os prazeres 
possíveis, comer o máximo que puder, beber o máximo que puder, usar todas as drogas que puder, fazer 
sexo quantas vezes puder, e rir o máximo que você puder. Mas olhe para a estrada. A ambição de sua vida 
irá permanecer quando você estiver na cadeira de rodas? Não, o “fogo de palha” vai acabar. Você gastou 
sua juventude e energia. Seus dedos estão encurvados, seus dentes apodreceram, sua pele enrugou e suas 
luxúrias secaram juntamente com o seu corpo. O que sobrou foram algumas lembranças falhas sussur-
rando, “Pra que serviu tudo isso?” A tumba será sua placa de pare e o julgamento de Deus irá mostrar 
tudo o quanto você fez com o seu corpo, como uma porta aberta. Deus diz, “Todo homem está destinado 
a morrer, e em seguida enfrentar o juízo”.

Posses
Você diz que a sua meta na vida são posses, acumular tudo o que você puder. Mas eu te convido a me 
mostrar uma casa que não tenha apodrecido, um carro que não tenha enferrujado, alguma roupa que não 
tenha sido rasgada ou não tenha sido comida por traças. Muitos são os idosos os quais tiveram seus bens 
reduzidos a alguns poucos móveis em um asilo. Howard Hughes, um dos homens mais ricos de sua época, 
chegou ao final de sua carreira enfurnado em uma sala de hotel, coletando sua urina, comendo somente 
sorvete e com unhas do tamanho de garras de pássaros. O que os seus bens podem fazer por você quando 
chegar o seu último suspiro? A sepultura irá te arrancar até dos seus preciosos filhos e esposa.

Popularidade
A sua meta na vida é popularidade, fama, reputação e proeminência? Esse programa repugnante e orgul-

1



hoso também verá ao fim. Mais uma vez, dê uma volta no cemitério (toda cidade tem um ou mais). Onde 
estão os bens sucedidos? Verdadeiramente, como alguém disse, “A morte sempre será o sinal do fracasso 
do homem”. Ademais, em duas ou três gerações, o seu nome estará perdido no meio da multidão descon-
hecida, que já partiu antes. Além disso, qual o propósito de sua suposta “influência para o bem” na raça 
humana, quando ela própria irá logo deixar de existir. Deus com certeza irá fechar o livro da história do 
mundo e queimar o “Quem é quem” no retorno do Senhor Jesus Cristo, ao qual pertence a glória.

O único objetivo válido
Escute, existe apenas um objetivo válido na vida – viver para Deus e amá-lo supremamente. Ele não é 
digno dessa glória? Deus nos fez para Ele e uma vida gasta para Ele e com Ele é o maior cumprimento 
possível, produzindo justiça, paz e alegria imensuráveis. Seus planos, ambições e desejos são todos ído-
los vazios; jogue-os no lixo. Pegue os seus esplêndidos pecados e jogue-os pela fé no poderoso Salvador, 
crendo que Ele morreu para pagar a dívida do seu pecado – livremente, completamente, perdoado para 
sempre. Pegue uma Bíblia. Preencha a sua mente com ela e descubra que ela é um manifesto da mente 
de Deus, um manual de operação da sua alma, uma planta de como construir o seu caráter, um livro de 
regras para a corrida da vida, um mapa para o céu. Invista tudo no próprio Deus. Somente Ele tem a vida 
eterna e aqueles que estão unidos com Deus, através de Cristo Jesus, irão ressurgir nos últimos dias com 
um novo corpo, e viver para sempre. Você irá se arrepender e crer, ou você irá seguir em frente e perecer?

O que Deus diz?
“Pois tudo o que há no mundo,
- a cobiça da carne (prazeres)
- a cobiça dos olhos (posses) e
- a soberba da vida (popularidade)
não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de 
Deus permanece para sempre” (1 João 2:16,17).

Faça, da vontade de Deus, sua carreira. Quem são aqueles que entram no céu no final? Aqueles que fazem 
a vontade de Deus (Mateus 7:21)
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