
A Vida na Via Expressa . . .  
 
Estamos vivendo a vida em uma velocidade vertiginosa e não podemos encontrar a 
Deus em parte alguma. Não estamos rejeitando Deus, simplesmente não temos tempo 
para Ele. Nós O perdemos na paisagem obscura, porque corremos em nosso próprio 
caminho para a igreja. Não lutamos contra a Bíblia, mas contra o relógio. Não que 
sejamos demasiadamente decadentes, mas é que estamos muito ocupados. Não nos 
sentimos culpados pelo pecado, mas por não termos tempo para nosso cônjuge, nossos 
filhos ou nosso Deus. Não é o pecar em demasia que mata as nossas almas mas a nossa 
agenda que nos aniquila. Muitos de nós não voltamos cambaleando embriagados para 
casa à noite. Em vez disso, chegamos cambaleando de cansaço, fracos, exaustos e 
esgotados, porque vivemos demasiadamente rápido. 
 
A velocidade não é um pecado mas também não é inofensiva. Viver velozmente 
costuma significar uma vida de deboche: agora significa somente rapidez – mas as 
conseqüências são bem mais sérias. A velocidade na vida arrisca nossas relações e 
nossas almas.  
 
As vozes que nos cercam, estão sempre nos dizendo para sermos mais rápidos. Podem 
ser nosso chefe, nosso pastor, nossos pais, nossa esposa, nosso marido, nossos 
políticos ou infelizmente até nós mesmos. Então concordamos e aceleramos. Vivemos 
a vida na via expressa porque não temos mais nenhuma pista lenta. Todas as pistas 
são expressas e o único conforto que nossa cultura pode nos oferecer é mais pistas e 
limites ampliados de velocidade. Qual é o resultado? Muitos de nós estamos correndo 
tão rápido quanto podemos e um número mais alarmante de pessoas estão correndo 
muito mais rápido do que podem suportar. 
 
A velocidade prejudica nossas almas porque viver rapidamente consome cada porção 
de nossa energia. A Velocidade gera um ruído ensurdecedor que suprime as vozes 
sussurrantes de nossas almas e faz de Jesus uma partícula diminuta no espelho 
retrovisor de nossas vidas. 
 
O crescimento espiritual não é ‘correr mais rápido’, como em mais reuniões, mais 
estudos bíblicos e mais reuniões de oração. O crescimento espiritual acontece quando 
diminuirmos a velocidade de nossa atividade, não quando nós a aumentamos. Se 
quisermos nos encontrar com Jesus, não podemos fazê-lo correndo. Se quisermos ficar 
na estrada da fé, temos que pisar nos freios, entrar no acostamento e parar. O 
cristianismo não é convidar Jesus para correr conosco na vida; é perceber Jesus 
sentado no acostamento. 
 
Enquanto a igreja seriamente adverte sua congregação para ficar atenta ao diabo, ele 
está sentado entre a congregação encorajando todos se manterem ocupados fazendo 
'boas coisas'. Eu acabei de receber uma carta de uma ministra que estava a ponto de 
ter um ataque e explodir. Ela e sua família juntaram-se a uma igreja ativa em 
crescimento, e rapidamente tornaram-se voluntários. Porém dois anos depois, ela 
notou que sua família inteira estava hiperativa com zelo desmedido por cada membro, 



indo de uma atividade da igreja à outra toda semana. 'Corra mais rápido!', bradava o 
boletim da igreja desta mulher. 
 
O pecado nem sempre nos leva a beber mas freqüentemente nos leva ao 
esgotamento. A fadiga é igualmente tão debilitante quanto à embriaguez. 'Saturado' 
significa um cansaço interno, uma fadiga de nossas almas. Jesus veio para nos perdoar 
de todos os nossos pecados, inclusive o pecado da ocupação. O problema com o 
crescimento na igreja moderna não é a lentidão mas é a pressa do crescimento. 
 
Ele veio para no dar descanso. Sabemos quando estamos prontos para que Deus 
trabalhe em nossas vidas quando estamos cansados. Quando o peso de nossas vidas 
começa a nos puxar para baixo, Deus está presente no peso. Descobri que o cansaço 
está perto do divino - porque quando nossas almas estão cansadas, somos capazes de 
ouvir Sua voz e de acordo com Mateus 11:31, o que Ele está dizendo é ‘Venha. 
Descanse. ’ 
 
Entretanto a verdade cruel é que muitos de nós não sabemos como descansar! 
 
Realmente, sabemos como descansar mas nós simplesmente nos recusamos a fazê-lo. 
O descanso é uma decisão que nós tomamos. Descansar é escolher não fazer nada 
quando nós tivermos muito por fazer, diminuir a velocidade quando sentirmos pressão 
para ir mais rápido, parar ao invés de começar. O descanso está ouvindo nosso 
cansaço e respondendo à nossa fadiga, não ao que está nos cansando. O descanso é o 
resultado do reconhecimento humilhante de que nós não somos necessários. 
 
O descanso é o que acontece quando nós falamos uma simples palavra: 'Não!' O 
descanso é a humilhação final, porque a fim de descansar devemos admitir que não 
somos necessários, que o mundo pode se dar bem sem nós, que a obra de Deus não 
depende de nós. Uma vez que nós entendêssemos quão desnecessários somos, 
somente assim poderíamos encontrar os motivos certos para dizer sim. Somente assim 
poderíamos encontrar os motivos certos para decidir estar com Jesus ao invés de 
trabalhar para Ele. Somente assim poderíamos ter a coragem para tirar um cochilo 
com Jesus. 
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