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Ter sonhos, anseios e desejos é algo completamente natural 

para todos os seres humanos. Há algo em nossa essência que 

nos leva a desejar, seja através do olhar, do sentir, do cheirar, 

do conhecer, etc. De várias formas, o desejo por uma imensa 

variedade de coisas é criado em nós. Seja qual for a vontade, 

o ser humano, em essência, sempre tentará saciá-la. Isso fica 

mais evidente se pensarmos nos desejos carnais que habitam o 

coração do homem, aos quais devemos rejeitar. Portanto, cabe 

uma reflexão neste contexto: Quanto vale a satisfação de um 

desejo? Até que ponto somos capazes de chegar para satisfa-

zer nossos anseios mais ardentes? Essas perguntas nos fazem 

pensar sobre isso, e seria necessário inserir ainda mais uma ou 

duas questões, apenas para abrir um pouco mais a reflexão so-

bre o assunto. Em primeiro lugar, qual será a maior diferença 

entre o justo e o injusto? Como alguém chega a ser considera-

do justo, ou injusto? 

Se tentarmos responder biblicamente a estas questões sobre 

justos e injustos, há alguns textos importantes. Veja:

Sobre o Justo:
• É piedoso, misericordioso e justo, nunca será abalado (Sl 

112.4,6).

• O caminho do justo é todo plano (Is 26.7).

• Não deve ser punido, pois seria injustiça (Pv 17.26).

• Herdarão a terra (Sl 37.9).

• Pratica justiça (1 Jo 3.7).

Sobre o Injusto:
• Procura matar o justo (Sl 37.32).

• É invejoso (Sl 112.10).

• Procede impiamente (Dn 12.10).

• É abatido por Deus (Sl 147.6; Jó 38.15).

• É corrupto (Pv 17.23).

Vemos, através desses trechos, a grande diferença que a Bí-

blia pontua entre essas duas classes de pessoas. Vê-se através 

de suas atitudes, o quanto cada um deles abre mão de seus 

desejos humanos para seguir o caminho de retidão ou não. Os 

ímpios fazem de tudo para realizar seus desejos carnais, sem-

pre agem com maldade, e pecam contra o Senhor e o próximo. 

Aceitam e oferecem subornos, fazem planos para matar pesso-

as e deixam a inveja dominar seus corações, de modo que o 

próprio Deus contende com eles. Em contrapartida, os justos 

abrem mão do seu orgulho e de sua razão para agir com mi-

sericórdia e piedade com aqueles que não mereciam. O justo 

mantém seu caminho plano, ou seja, ele não tem do que se 

envergonhar, paga suas dívidas, ajuda o necessitado, não se 

enrola com questões ínfimas, mas está sempre andando digna-

mente diante de Deus e dos homens, recebendo assim o favor 

do Senhor.

O que precisa ficar claro com tudo isso é que o desejo huma-

no e a vontade da carne não podem se tornar uma prisão em 

nossas vidas, a ponto de agirmos impiamente. Há uma linha tê-

nue entre ceder e resistir aos desejos que se apresentam diante 

de nós. É necessário buscar a retidão diante de Deus, e buscar 

liberdade em Cristo. Somente através do relacionamento pro-

fundo com o Espírito Santo ficará mais fácil negar a si mesmo 

para viver em justiça e retidão com Ele. 

Há, infelizmente, muitas pessoas que buscam satisfazer seus 

desejos a qualquer custo, ainda que sejam punidos por isso. E 

alguns argumentam que a real felicidade é esta: ser livre para 

agir conforme seu desejo. Mas agir guiado pelo desejo da carne 

não significa liberdade alguma, pelo contrário, significa prisão. 

Essas pessoas não conseguem deixar de se submeter aos seus 

desejos e anseios, são, na realidade, escravas de si. Porém há 

uma possibilidade de liberdade em Cristo. Através de seu san-

gue vertido na cruz, Ele nos oferece não apenas nossa salvação, 

mas também novidade de vida nesta terra. As concupiscências 

do homem o tentam, mas é possível vencer todas as tentações 

em Cristo Jesus.

A prisão do desejo
#conectou?

4º Trimestre de 2021: Eclesiastes: sabedoria para viver e conviver

Página 1  de 1

PARALELO ENTRE O SÁBIO E O PECADOR


