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O CAIR É DO HOMEM... E O LEVANTAR TAMBÉM! 

“A vida pode te derrubar, mas você é quem 

decide se quer se levantar ou não.” 

A frase acima é de “Mr. Han” , personagem 

interpretado por Jackie Chan na refilmagem do 

filme “Karate Kid” , um clássico dos anos 80. 

O que me chamou a atenção na frase de “Mr. 

Han”  é que ela é muito semelhante a um 

pseudo-versículo muito utilizado pela maioria 

dos cristãos. A diferença é que, na frase de “Mr. Han” , o princípio da locução é verdadeiro, enquanto 

o do pseudo-versículo é um engodo. 

O enunciado do pseudo-versículo a que me refiro é: “O cair é do homem, mas o levantar é de Deus”. 

Não... Eu não estou equivocado. O “versículo” acima é realmente inexistente. Ele não consta em 

nenhum dos 31.105 versículos da Bíblia. A não ser que o mesmo esteja registrado no “Livro das 

Imaginações”. 

É comum o uso dessa frase para animar irmãos que fracassam na fé. Quem a usa tenta demonstrar que 

a pessoa caída não precisa se preocupar. Deus a levantará em tempo oportuno. Entretanto, se o homem 

não tomar uma posição, levantando-se, tal como o filho pródigo, Deus não o socorrerá (cf. Lucas 

15:17-24). 

Observe a primeira parte do versículo 8, do capítulo 4, da epístola de Tiago: “Chegai-vos a Deus, e ele 

se chegará a vós”. O texto de Tiago mostra que o primeiro passo deve ser dado pelo homem. Tiago 

não diz: “Quando Deus se chegar a ti, chega-te para ele”. O homem precisa querer... Ele precisa 

desejar se chegar a Deus. Em toda a Escritura, observa-se que Deus convida o homem a se levantar, 

pois o cair é do homem, e o levantar também é do homem: 

“Porque sete vezes cairá o justo e se levantará; mas os ímpios tropeçarão no mal” (Provérbios 

24:16). O texto é bem claro ao afirmar que o justo “se levantará”; e não que ele “será levantado” 

(por alguém). 

“Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá” 

(Efésios 5:14). Assim como o anterior, esse texto revela a necessidade de uma iniciativa humana para 

que haja uma intervenção divina. 

Portanto, como “Mr. Han”  bem professou, “a vida pode te derrubar, mas você é quem decide se quer 

se levantar ou não.”. 

 


