
Como só vivemos uma vez, o que você gostaria de 
fazer com sua vida? Quer ser lembrado pelo quê? 
Como seria uma vida da qual pode se orgulhar 
quando olhar para trás? A expressão bem conhecida 
“carpe diem” (Latim para “aproveite o dia”) tem um 
tom positivo. Segue o mesmo raciocínio de que só 
vivemos uma única vez, mas em vez de usar isso 
como razão para fazer coisas loucas, ignorar as 
consequência e viver apenas para o presente, tem  a 
conotação de ir mais longe, fazer mais e não jogar 
fora o seu dia.

YOLO ou Carpe Diem?
A expressão “Só se vive uma vez” tem sido muito usada nos anos mais recentes. É um pensamento atraente. Para que nos preocuparmos com o 
futuro? Por que não nos preocuparmos apenas com o que nos faz felizes agora?

O que acontece é que, quando ficamos mais velhos, 
percebemos que as coisas não funcionam assim, e 
temos que pagar pelas decisões erradas que fizemos 
no passado. Na maior parte dos casos, as pessoas que 
viveram de acordo com esse lema, gostariam de ter 
começado a pensar mais cedo no futuro distante.

Mas isso não quer 
dizer que não devamos 
aproveitar a vida. Nos 
Salmos, o rei Davi diz: 
“Como é feliz o povo 
assim abençoado! Como 
é feliz o povo cujo Deus 
é o Senhor!”1



Um exemplo que vem à minha mente, é a parábola dos dois homens que construíram casas: um construiu a casa na areia e o outro na rocha.2 Devo 
dizer que não sou construtor, mas imagino que, construir sobre a areia, seria muito mais rápido. É macia e fácil de cavar. Provavelmente dá para 
construir uma casa muito mais rápido do que alguém que construísse sobre um material mais sólido, como a rocha. Talvez o que construiu na areia 
tivesse lugares mais legais para onde ir e coisas mais divertidas para fazer, por isso queria terminar logo para ficar livre. Posso imaginar ele dizendo 
“Só se vive uma vez, por isso não quero desperdiçar tempo demais trabalhando.”

Mas o outro sabia que, se construísse a casa direito de primeira, ela duraria muito mais tempo. Certificou-se de fazer uma estrutura que durasse.

Como não podia deixar de ser, como reza a história, quando vieram as chuvas e o vento soprou, a casa construída na areia caiu. O Sr. Construtor na 
Areia teve que fazer tudo de novo, ao passo que o Sr. Construtor na Rocha pode ficar sentado dentro da sua casa protegido da tempestade. 
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Aproveitar o dia porque só temos esta vida 
significa fazer escolhas de forma que, quando 
chegar a sua hora, possa se orgulhar do que 
fez. Não apenas no que se refere a realizações 
materiais, mas também aos amigos que fez, 
a amabilidade que demonstrou aos outros, 
as vidas que de alguma forma tocou, e as 
recordações que construiu. Será assim que os 
outros vão lembrá-lo.

Jesus disse, “Eu vim para que tenham vida, 
e a tenham em abundância.”3 Ele quer que 
experimentemos o amor de Deus e as muitas 
bênçãos que Ele nos dá cada dia. Quer que 
façamos algo positivo com a vida que nos deu.
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