
NOSSO VALOR ESSENCIAL NÃO É UM VALOR PRÓPRIO, MAS ATRIBUÍDO POR DEUS 

 

Não podemos perder o vislumbre do nosso valor essencial. Vai a dica do filósofo 

Pondé: "[...] de nada adianta o uso da razão em assuntos de fé. Você pode ver pessoas 

brilhantes que têm fé e estúpidos que se acham o máximo porque não creem em Deus".  

Não podemos conceber a fé bíblica como algo irracional ou como um salto no escuro. 

No entanto, o uso da razão possui seus limites para compreender o sagrado (o segredo do 

segredo) em sua plenitude. A Bíblia nos exorta:  

"As coisas encobertas pertencem ao SENHOR, o nosso Deus, mas as reveladas 

pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa 

lei" (Deuteronômio 29.29).  

"Tenho constatado que toda perfeição tem limite; mas não há limite para o teu 

mandamento" ( Salmos 119.96).  

"Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no SENHOR está seguro" 

(Provérbios 29.25).  

Toda perfeição tem seu limite, uma verdade que deveria nos fazer olhar para as nossas 

realidades com muito mais humildade e realismo. Muitas vezes idolatramos pessoas, grandes 

filósofos, artistas, gurus, ideologias, regimes políticos, times de futebol etc. Pode ser qualquer 

realidade que pareça perfeita e digna de apostarmos todas as fichas nela, mas quando a 

olhamos bem de pertinho perceberemos falhas, rachaduras e profundas incoerências.  

É bem interessante quando lemos biografias de grandes ícones idolatrados pelos 

"simples e monótonos" mortais, e de repente, é revelado muitos aspectos sombrios que 

denunciam que todos nós somos feitos do mesmo material - pó. A Bíblia já tinha nos alertado: 

"Com o suor do seu rosto você comerá o  seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi 

tirado; porque você é pó, e ao pó voltará " (Gênesis 3.19). Desconfio de que essa seja a grande 

razão das tais biografias não autorizadas, somos profundamente vaidosos e lutamos para 

preservar a nossa imagem. 

Devemos guardar o nosso coração de toda idolatria, ou seja, de tudo aquilo que tem o 

poder de desviar a glória de Deus e armar ciladas existenciais para o próprio idólatra. Os ídolos 

nos levam a mirar alvos inatingíveis, mas não para por aí, eles também nos convencem a 

buscar com todas as nossas forças a concretização desses alvos. A pessoa entra num ciclo 

vicioso e  perturbador, pois sempre se depara com a  necessidade de buscar sensações e 

paixões mais intensas para lidar com a falta de graça e significado da própria vida.  

Outro aspecto bem presente entre os jovens é o envolvimento com vícios e 

compulsões. O viciado acaba tornando-se uma espécie de místico em potencial, pois ele já 

descobriu que necessita de sensações fortes para lidar com o próprio ser e as realidades que o 

cercam, porém o grande problema é a troca do Absoluto pelo absurdo.  

Segundo Grün (2012): Mística vem do adjetivo grego mystikos, derivado dos verbos 

myo (fechar os olhos e boca, para gerar um mistério internamente) e myeo ( penetrar no 

mistério). Entre os gregos, "mística" significava, a princípio, a iniciação nos mistérios, na qual 

uma pessoa se unificava com o destino da divindade e passava a participar do poder divino. o 

filósofo Platão descreveu mística como a ascensão da alma à contemplação espiritual de Deus. 

Para outras correntes filosóficas, a mística é o conhecimento de uma verdade oculta no 

mistério, um acesso que só aquele que se desliga do mundo pode alcançar, podendo 

contemplar mais profundamente o âmago da divindade.  



Devemos sempre ter em mente de que a espiritualidade bíblica não está 

fundamentada no misticismo, mas repousa sobre um Mediador.  

Existe um processo denominado letargia visual, quanto mais você vê algo, menos você 

realmente vê aquilo. Corremos o risco de nos tornamos cansados de Deus. Qual é o perigo? É 

que a familiaridade com as coisas de Deus faça com que percamos todo senso de reverência. 
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