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“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito 

debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e 
tempo de arrancar o que se plantou; Tempo de matar, e tempo de curar; 
tempo de derrubar, e tempo de edificar; Tempo de chorar, e tempo de rir; 

tempo de prantear, e tempo de dançar; Tempo de espalhar pedras, e tempo de 
ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar; 

Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar 
fora; Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de 
falar; Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz”. 

 

Eclesiastes 3.1-8 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Este livro que você tem em mãos é fruto de momentos diversos em minha 

vida. São reflexões que, espero, fale ao seu coração. Quem procura um extenso 

comentário neste livro, ou uma exposição teológica-sistemática ou definições 

profundas de teólogos com notas extensas no rodapé, lamento, vai se 

decepcionar. Você comprou o livro errado...  

O livro de Eclesiastes (não confundir com Eclesiástico) é um dos livros 

poéticos do Antigo Testamento. Talvez seja um dos livros menos lidos de toda a 

Bíblia. Seu vizinho, o livro de Provérbios, é bem mais conhecido. O livro de 

Eclesiastes também é conhecido como ”Kohelet”, embora o significado seja 

incerto, tem sido traduzido como “pregador”. E quem era esse pregador? Apesar 

de algumas controvérsias, o livro tem sido atribuído a Salomão, pelo que se 

pode inferir, por exemplo, de 1.1, 12 e 2.9. O filho de Davi conquistou tudo que 

um homem gostaria de amealhar durante uma curta vida, e em Eclesiastes ele 

expõe as vaidades humanas e seu afã de “correr atrás do vento”.  

Com certeza existem muitos escritores mais capazes do que eu para tecer 

comentários exegéticos sobre o livro de Eclesiastes. Portanto, este livro não é 

um comentário extensivo. Trata-se de um livro de crônicas baseado nos 

“tempos” descritos no capítulo três de Eclesiastes. São fotografias da alma. São 

gotas de reflexões. Você vai encontrar histórias tristes, alegres, cômicas, etc. 

Procurei ser o mais sucinto e simples possível.  

Que este livro sirva de uma pequena introdução para que os eruditos 

possam ser estimulados a esmiuçar com mais profundidade a sabedoria de 

Salomão em Eclesiastes. Por outro lado, foi bom não ter muita coisa escrita 

sobre os “tempos” relatados no capítulo três (geralmente os comentaristas falam 

no geral que Deus é Senhor do tempo, mas não entram em detalhes sobre cada 
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um em particular), pois me deixou mais livre para tecer meus próprios 

comentários.  

Você pode lê-lo de acordo com o capítulo que lhe chamar mais atenção. 

Não segue uma sequência linear. Se tiver vontade de ler, por exemplo, o “Tempo 

de curar”, não hesite, leia-o. Pode ser que ele seja o capítulo que esteja 

precisando para este dia. Ou, “Tempo de chorar”, ou qualquer outro, faça o 

mesmo. Se desejar ler de forma linear, fique a vontade, o importante é ler, sem 

pressa, saboreando-o como uma fruta doce.   

Cada capítulo se inicia com uma breve poesia de minha autoria. O leitor 

logo vai perceber que cada poesia tem algo a ver com o tempo de cada capítulo. 

Fiz isso intencionalmente, pois acredito que uma vida com poesia é bem melhor 

de ser vivida.  

Honestamente falando, escrever este livro foi para mim muito mais do 

que uma tarefa, foi uma terapia. Nele exponho um pouco de minha vida e 

principalmente de minha alma. Eu creio firmemente que Deus tem um tempo 

determinado para tudo. No entanto, Ele está além do tempo. Deus não usa 

relógio, não é limitado pelo nosso tempo linear. Para o Eterno, um dia é como 

mil anos e mil anos como um dia. (2Pedro 3.8).  

Cada tempo descrito em Eclesiastes três é como as estações de trem. Em 

cada parada nos espera alguma coisa. Estamos sujeitos a experiências novas 

todos os dias, umas boas, outras ruins. A vida de cada um é assim: horas boas, 

ruins, deliciosas, amargas, tempestuosas ou de sol. Não importa! Quer 

queiramos, ou não, passaremos por cada uma. É um fato. O importante é saber 

que experiência se pode guardar de cada estação. Quando o autor fala que: “há 

tempo para todo propósito”, ele se refere, creio, tanto das estações da natureza, 

quanto das estações da vida de cada ser humano.  

Nessa tarefa de tentar colocar no papel as ideias apresentadas neste livro, 

talvez, eu seja meu pior crítico. Sempre acho que poderia estender mais, 

contudo, preferi ser o mais sucinto possível. Com certeza muitas outras coisas 

poderiam ser ditas, portanto, caso o leitor julgue minha falta de imaginação ou 

conteúdo, já peço perdão pela minha ignorância e pequenez literária.  

Dizem que existia uma frase antiga dita pela Rádio Relógio do Rio de 

Janeiro que dizia: "Cada segundo que passa é um milagre que jamais se 
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repete”. Ou como dizia Heráclito: “Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo 

rio”. Portanto, “carpe diem quam minimum credula póstero”, ou seja, “colhe o 

dia, quanto menos confia no de amanhã”, como já dizia Horácio.  

Então, não perca tempo, aprecie agora o livro... 
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TEMPO DE NASCER... 

 

 

 

NASCER 

 

Nascer... Pra quê? 
Ora bolas, pra viver! 

Viver? Sem ter, ou tendo? 
Ou sendo, ou por quê? 
Se vou nascer... viver, 

Pra quê? 
Se ao nascer, vai-se morrer? 

Posso sofrer? Entender? 
Pois pra sofrer, basta viver! 

Mas pra viver, pra se alegrar, 
Basta querer, basta amar! 

 

 

Biologicamente falando, o nascimento é quando um ser inicia sua vida, 

independente de ser humano ou não. Já nas bactérias ou em outros organismos 

unicelulares, o nascimento é a separação das duas células que resultam da 

divisão celular. Nos ovíparos entende-se o nascimento à eclosão do ovo. No 

entanto, nós, seres humanos, nascemos quando saímos de dentro do útero 

materno através do parto.  

Falando de nascer, eu era uma criança muito doente. Minha mãe disse 

que por cerca de duas vezes esperou que eu morresse. Até para dar-me um 

banho era difícil e penoso, de tão franzino... Por medo de quebrar algum osso, 

pois, era muito frágil e carente. Nessas condições, precisei de muitas coisas, 

como: colo, alimento, descanso, amor. Quem até hoje não precisa dessas 

coisas?! 

Naquela época, ela contou-me que havia um remédio chamado maná. 

Dizia que quando se tomava esse remédio era possível acontecer duas coisas: ou 

se ficava logo curado, ou se morria de uma vez. Se você está lendo este livro é 

porque comigo funcionou a primeira opção, obviamente... Acho que por isso 

consigo ver a vida com mais cor. Afinal, nem poderia estar aqui hoje! Portanto, 



12 

 

faz tempo que já estou no lucro. Mas, como digo na minha poesia acima: para 

quê nascer se ao nascer, vai-se morrer? 

Acredito que nascemos com um propósito. Nem que seja alegrar a vida de 

alguém – ou para entristecer. Em Romanos 8.28, Paulo nos diz que “... todas as 

coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados segundo o seu propósito”.   

A verdade é que o mundo em si é perigoso. Basta assistir aos jornais 

todos os dias. William Shakespeare já disse que: “Assim que nascemos, 

choramos por nos vermos neste imenso palco de loucos”. Está certo que tem 

muita gente louca mesmo, mas a vida também tem suas alegrias e momentos 

inesquecíveis. Outro grande homem que viveu entre nós foi Mahatma Gandhi, 

que disse algo tremendo: “Aprenda como se você fosse viver para sempre. Viva 

como se você fosse morrer amanhã”.  

Viver é uma dádiva. Quem nasce já é campeão. Não foi fácil a 

concorrência para que você nascesse. Você venceu milhões... Poderia ser 

qualquer um, mas foi você! Mesmo assim ainda tem pessoas que dizem: “viver 

para quê”? “Temos motivos para continuar vivendo”? “Vale a pena viver se só 

enfrentamos problemas”? Ora, os problemas e as dificuldades são os motivos 

que fazem a vida ter sentido. Toda vez que você os enfrenta, se fortalece.  

Benjamim Franklin disse que: “viver é enfrentar um problema atrás do 

outro. O modo como você o encara é que faz a diferença”. Concordo com ele! 

Alguém já disse que viver é correr o risco da tragédia. Só quem não corre o risco 

de passar por tragédias é quem já morreu. Aliás, a morte foi sua última tragédia.  

Mas, quando os problemas aparecerem encare, enfrente e viva! Se a 

morte é a última tragédia, a vida é a possibilidade de ser feliz outra vez...  

 

NADA É MAIS EMOCIONANTE DO QUE O NASCIMENTO DE UMA 

VIDA 

 

Quando minha filha Rachêl Hellen nasceu foi um dia inesquecível. Mas, 

não foi fácil! Passou da hora do parto porque o médico que estava na ativa se 

recusou a fazer o atendimento, pois queria que o plano de saúde cobrisse a 

cirurgia. Porém, o plano não dava tal cobertura... Foi muita correria! Quando 
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conseguimos falar com a diretora do hospital, as horas já haviam se passado. 

Mas, enfim, ela conseguiu falar com outro médico de uma cidade vizinha e só à 

noitinha tivemos o privilégio de ouvir o primeiro choro da nossa pequenina! 

 Depois de meses de espera, angústias e ansiedades, finalmente eu ia 

conhecer minha pequena princesa. Foi um momento mágico. Só quem é pai 

sabe do que estou falando. Aquele ser tão frágil e dependente em seus braços. É 

uma dádiva divina. Acho que por isso Carl Sandburg disse que: “Um bebê é a 

opinião de Deus de que a vida deve continuar”. 

Interessante é que tanto o nascimento quanto a morte são dois 

momentos que você não tem controle sobre eles. Você não decide a hora de 

nascer e muito menos a hora de morrer – a não ser o suicida. Mas, 

naturalmente falando, esses dois momentos estão à parte de nossa vontade. 

Tudo está debaixo da vontade de Deus. Até nos momentos incontroláveis de 

nossas vidas, Deus mantém o Seu controle.  

Existe um tempo de nascer. Tudo está debaixo da mão soberana do 

Criador. Só Ele sabe o momento certo... Digo mais: há tempo também de 

renascer – não estou falando de reencarnação! Talvez você, caro leitor, precise 

renascer algumas coisas na sua alma. Será que não há muitas coisas que você 

deixou morrer com o tempo? O tempo de nascer não se tem controle algum, 

mas o tempo de renascer, quem sabe você controla! 

Muitas vezes deixamos nossos sonhos morrerem por diversas razões. 

Quantos sonhos seus já morreram? Será que alguns deles precisam ressuscitar? 

Milton Nascimento já disse que: “(...) é preciso ter manha. É preciso ter 

graça. É preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a 

estranha mania, de ter fé na vida”. Reacenda na sua alma essa estranha mania 

de ter fé na vida.  

É preciso, parafraseando Fernando Pessoa, sentir-se nascido a cada 

momento para a “eterna novidade do mundo”. Cada dia uma nova história pode 

ser escrita. Faça sua história... Reescreva, ainda há tempo! 

Claro que podemos aprender a viver nos espelhando em grandes homens, 

como Gandhi, Shakespeare, Fernando Pessoa e tantos outros. Mas teve um que 

está acima de todos os outros. Ninguém foi igual a ele, falou ou viveu como ele... 

Nem mesmo o maior dos homens chegou aos seus pés. Nós já temos um 
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campeão para nos espelhar: Jesus Cristo. Ele teve tristezas, alegrias, 

sofrimentos e em tudo foi tentado como nós. No entanto, viveu para cumprir um 

propósito. 

Todos nós sabemos que nascemos, mas nem todos sabem a razão de 

terem nascido. Qual o propósito? Será que a vida é só esse ciclo biológico e nada 

mais? Jesus disse coisas incríveis para se viver bem. E uma dessas verdades é 

que neste mundo teremos aflições. Você entendeu? Não é opcional, é uma 

certeza: “tereis”. Querendo ou não “tereis”. Não há alternativa. Nenhuma 

escapatória. Teremos, e ponto final. 

No entanto, o versículo não acaba aí. Jesus continua dizendo: “Mas tende 

bom ânimo, porque eu venci o mundo”. Problemas? E daí! Eu já sou mais que 

vencedor. E você? 

 

SÓ NA VIDA OS PROPÓSITOS SE CONCRETIZAM 

 

Saiba, você tem que ter um propósito, um sonho, uma meta, um projeto 

de vida. Já parou para pensar no porquê de está aqui? Qual é a sua verdadeira 

missão? Por que sou assim e os outros são de outro jeito? Por que nasci, onde 

nasci? Por que nasci nessa família e não em outra? 

Entenda uma coisa: você é único. Como os flocos de neve são únicos, 

assim é você. Mesmo se você for gêmeo, você é um ser único. Toda sua genética 

é única, todas as suas experiências são suas e de ninguém mais. Todas as 

lágrimas que chorou são suas e cada sorriso que você deu também. O filósofo 

Kierkegaard disse: “O Homem formado pela angústia é formado pela 

possibilidade e só aquele que a possibilidade forma, está formado na sua 

infinitude”. 

A vida é curta! O tempo passa... Por mais que se viva, sempre queremos 

mais um pouco. Quem sabe viver como os antigos patriarcas, centenas de anos? 

Hoje não é mais possível...  

O ser humano, e só ele, é capaz de se tornar diferente em si e para si. 

Segundo Carl Jung: “todos nós nascemos originais e morremos cópias”. Somos 

influenciáveis e influenciamos. Estamos em constante mutação – uns para o 

bem e outros para o mal. Penso que foi Clarice Lispector que disse: “Sou 
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sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre”. O tempo 

muda-nos e Deus vai nos moldando através dos tempos. Esse processo só não 

funciona para aqueles que já pararam no tempo.  

Renasça para vida, você que pensa que já morreu. Temos muitas 

oportunidades de ser felizes. “Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o 

vento passar, vale a pena ter nascido”, já dizia o grande poeta Fernando 

Pessoa. 

Qual é então o sentido da vida?  

Certa vez perguntaram a um grande jogador de baseball o que ele 

gostaria que lhe tivessem dito quando ainda estava começando a jogar. Ele 

respondeu: “Eu gostaria que alguém tivesse me dito que quando você chega ao 

topo, não há nada lá”. Muitas das coisas que as pessoas procuram durante a 

vida toda, como: dinheiro, sucesso, prazer, fama, status, etc., no final não 

parecem ter grandes significados. A vida passa rapidamente, já dizia o salmista 

(Salmos 90.10).  

“Tudo é vaidade e correr atrás do vento”, já dizia o pregador em 

Eclesiastes 2.17. Nada neste mundo parece preencher o vazio existencial da 

alma humana. E o autor de Eclesiastes sabia do que falava. Ele tinha tudo que o 

coração deseja. Nada era difícil de conseguir para satisfazer-lhe. Mas disse no 

final de seu livro: “Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua 

mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais 

venhas a dizer: Não tenho neles contentamento”. Eclesiastes 12.1.  

Só há plenitude de consciência existencial quando encontramos o Mestre 

da excelência. Creio firmemente no que disse Jesus: “... eu vim para que 

tenham vida, e a tenham com abundância”. (João 10.10b). Esse versículo é um 

dos mais mal interpretados nos dias atuais. O que é viver em abundância? Você 

já deve está pensando em dinheiro ou em conforto né? Nada mais errado! 

Vida com propósito é uma vida de satisfação por se ter um coração grato 

com o que tem, sendo isso o que o deixa pleno, cheio, sem falta de nada. Vida 

com propósito é uma vida guiada por Deus. Tendo ou não tendo, o coração 

permanece na plenitude de alegria. Foi isso que disse, com outras palavras, 

Santo Agostinho: “Criaste-nos para ti, e nossa alma vive inquieta enquanto 

não encontra repouso em ti”. Só Ele é o maná que vem do céu para curar, não só 
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o nosso físico, mas, principalmente nossa alma! Eu fui salvo pelo maná. Não o 

da terra, mas o do céu. Você quer? 

Celebre a vida e ame-a, pois haverá dias de morrer... 
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TEMPO DE MORRER... 

 

 

 

A MORTE 

 

A morte é assim: 
Chega sem te pedir, 

Chega para te matar, 
Chega para te partir, 

Chega para te marcar, 
A morte é assim: 

Só chega... e é o fim! 
 

 

Quem quer morrer agora levante a mão! Você, caro leitor, levantou? 

Duvido! Ninguém em sã consciência quer morrer. 

Não deveria não, mas, infelizmente, nós vamos morrer. Não deveria por 

que o homem foi feito para viver eternamente, mas, por causa de Adão, 

herdamos a morte como consequência do pecado. Maldito Adão! Miserável 

morte! 

Falar de morrer, morte, não é muito animador. Na realidade é uma 

chatice. É muito chato morrer, não é? No entanto, é necessário... Visto que se há 

tempo nascer, logicamente há o de morrer. A realidade da morte levá-nos a 

refletir sobre a vida; sobre o viver; sobre o existir.    

A Ciência que estuda a morte é chamada de “Tanatologia” – aposto que 

você não sabia dessa! Vem de “Tanathos”1, de origem grega e “Logia”, 

evidentemente, significa ciência ou estudo. Falar sobre a morte geralmente 

causa calafrios para alguns. Não tem coisa melhor para falarmos não? Mas a 

morte é uma realidade, quer falemos dela, quer não.  

                                                             
1 O Dicionário Wikipédia, no verbete Tânato, diz que na mitologia grega, Tânato, que também é referido 
como Thanatos, é a personificação da morte, enquanto que Hades reinava sobre os mortos no mundo 
inferior. Para a Psicanálise, Thanatos é a personificação mítica da pulsão de morte, um impulso instintivo e 
inconsciente que busca a morte e/ou a destruição. Conforme Freud nos textos: "Mais além do princípio do 
parazer" e "Mal-estar na civilização". 
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Mas, se existisse realmente uma fonte da juventude... Já pensou?! Uma 

fonte para poder ser jovem para sempre. Vários exploradores a buscaram em 

vão. É um desejo antigo porque todo ser humano, em suas aptidões normais, 

deseja viver para sempre. É isso que as indústrias de cosméticos desejam. É para 

isso que a ciência médica se empenha: como prolongar a vida?  

Algumas pessoas acreditam até na criopreservação, que é basicamente 

manter animais ou pessoas mortas através do congelamento em baixíssimas 

temperaturas na esperança que no futuro haja tecnologia suficiente para 

ressuscitá-las.  

O grande problema é que por mais que a tecnologia avance ou se 

descubram novas técnicas milagrosas, ou surja um novo creme para acabar com 

os sinais da velhice, uma coisa não tem remédio: a morte. Ou será que tem? A 

palavra morte vem do latim, mors. É um processo irreversível. Uma vez que se 

estabelece não há como voltar atrás. É o fim do ciclo da vida. 

A morte pode acontecer de diversas formas: envelhecimento biológico 

(espero que seja o meu); predação; doenças; suicídio; assassinato; desastres 

naturais; desastres não naturais; acontecimentos diversos. Ufa! É difícil 

permanecer vivo. Ela é uma realidade para todos: ricos e pobres; feios e bonitos; 

inteligentes e estúpidos; religiosos e ateus; famosos e anônimos; leitores e 

escritores, ninguém escapa de suas garras. Nem você, nem eu! 

Interessante é que alguns biólogos acreditam que a função da morte é 

permitir a  evolução. Que evolução? Morte é degradação e não evolução. 

Interessante é que quando a medicina vai falar de um paciente que morre, ela 

diz que o quadro “evoluiu” para óbito. Ou seja, é uma evolução para trás. Para 

degradação do ser vivo. Goethe já disse que: “A morte é uma impossibilidade 

que, de repente, se torna realidade”. 

Alguns acreditam até que mesmo uma pessoa sendo declarada morta 

pode “acordar” quando for enterrada. Tanto que uma pessoa até desenvolveu 

um tipo de alarme para ser colocado dentro do caixão. Daí, se a pessoa acordar 

pode ligá-lo para ser resgatado. Parece absurdo, mas, até hoje acontecem casos 

em que pessoas, após de serem declaradas mortas, voltam à vida. Tem até a 

história cômica de três amigos que estavam conversando justamente sobre a 

morte. A pergunta era: “o que você gostaria de ouvir no seu sepultamento?”. 
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O primeiro disse: 

– Eu gostaria de ouvir o seguinte: “Ele foi um homem muito bom, ajudou 

muitas pessoas. Distribuiu muito dinheiro entre os pobres. De fato, foi um 

homem desprendido e amoroso. Uma pessoa de caráter ilibado”. 

O segundo disse: 

– Já eu gostaria de ouvir o seguinte: “Ele foi um boêmio. Aproveitou a 

vida como poucos. Festejou todos os momentos, de fato morreu feliz”. 

O último falou o seguinte: 

– Eu só queria ouvir uma coisa: “Ele tá se mexendo, ele tá se mexendo”. 

 Quer queiramos, quer não, um dia teremos um encontro com o ceifador. 

Aliás, por falar nele, essa imagem do ceifador se relaciona com a colheita do 

trigo. Aquela figura esquelética segurando uma foice, geralmente com um 

manto preto e de capuz. O trigo simboliza a vida. E nesse sentido, a maturação, 

a colheita, é a morte. Por isso se diz que alguns foram ceifados antes do tempo. 

Apesar de que a morte é simbolizada de outras formas nas mais diversas 

culturas.  

Apesar de gostar da ciência prefiro a opinião dos poetas com relação à 

morte. Bem mais fácil de pensar sobre o assunto. Bem mais aceitável. Muito 

mais belo. Vários foram os poetas que falaram sobre ela. Gosto de vários. Um 

dos mais realistas foi Augusto dos Anjos com os lindos versos de “Apostrofe a 

carne”: 

 

Quando eu pego nas carnes do meu rosto.  

Pressinto o fim da orgânica batalha:  

- Olhos que o húmus necrófago estraçalha,  

Diafragmas, decompondo-se, ao sol posto... 

 

E o Homem - negro e heteróclito composto, 

Onde a alva flama psíquica trabalha, 

Desagrega-se e deixa na mortalha 

O tacto, a vista, o ouvido, o olfato e o gosto! 
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Carne, feixe de mônadas bastardas, 

Conquanto em flâmeo fogo efêmero ardas, 

A dardejar relampejantes brilhos, 

 

Dói-me ver, muito embora a alma te acenda,  

Em tua podridão a herança horrenda, 

Que eu tenho de deixar para os meus filhos! 

 

Viver é preciso, pois a morte é inevitável. Eis a herança que deixamos, 

segundo Augusto. Somente a realidade da morte. A lembrança do que se foi... 

Grande mistério é a morte. Talvez por isso Epicuro disse que: “A morte não é 

nada para nós, pois, quando existimos, não existe a morte, e quando existe a 

morte, não existimos mais”. Falta-me tempo de falar de vários poetas que 

tiveram a morte como inspiração para seus poemas! 

 

MORRER! PRA QUÊ? 

 

“Estou querendo me matar!”. Por pelo menos duas vezes esta semana eu 

ouvi algo desse tipo. Pessoas que querem tirar sua própria vida. Querem morrer, 

suicidar-se. A própria poetisa Florbela Espanca, que eu gosto muito, tirou sua 

vida. Quantas poesias deixaram de ser escritas?! 

Chego a presumir que quem quer suicidar-se não deseja, de fato, morrer, 

apenas não sabe como viver. Ou, como disse Georges Perros: “O suicídio não é 

querer morrer, é querer desaparecer”.  

Viver é sempre um desafio! Saber que se vai morrer não é o problema. O 

problema é saber que, apesar de tanto tempo, ainda não se viveu. Viver dá 

trabalho. Acordar todo dia, às vezes ter que trabalhar várias horas, contas para 

pagar, compromissos sem fim, sonhos que não conseguimos realizar, decepções, 

traições, invejas, intrigas, angústias inimagináveis... Ufa, quanta coisa! Será que 

vale a pena passar por tudo isso? 

Todos já sabemos, há um fato inabalável: todos vão morrer um dia. Mas, 

por que apressar? 

Tem tanta coisa linda na vida... Não sabemos quanto tempo viveremos. 

Fernando Pessoa dizia que: “O próprio viver é morrer, porque não temos um 

dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela”. 
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Concordo com ele. O nascimento é o começo do fim. Cada dia é um novo degrau 

rumo à morte, ao fim! 

Entendo que os motivos para se querer deixar de viver são diversos: 

perdem-se o objetivo e a alegria da vida; tristeza profunda por uma terrível 

decepção; não se consegue mais olhar além das aparências; etc. Enfim, cada um 

sabe das suas dores e angústias. Mas, parafraseando Mário Quintana: “Se for 

para morrer, que seja de amor”. Tão bom morrer de amor e continuar 

vivendo... 

Ande sempre para frente numa linha reta, ininterrupta. Na vida não há 

atalhos, só consequências. Não se pode parar o tempo, mas se pode ficar 

observando o tempo passar sem nada fazer. E se nada for feito, nada se muda. 

Você tem opções, você tem escolhas a fazer. Se as fizermos, ou não, o tempo 

passará, e poderá chegar o dia em que você irá dizer: “deveria ter feito alguma 

coisa, agora é tarde demais”.  

Podemos ver o trem da vida passar ou podemos entrar nele com coragem 

e fé, e aproveitar a viagem mais feliz. Turbulências acontecerão inevitavelmente. 

Mas, e daí? Só enfrenta turbulência quem perdeu o medo de andar de avião. O 

prêmio é ver a vida lá de cima. Um olhar que só os corajosos podem contemplar.  

 

A MORTE É O MOMENTO DO NUNCA MAIS 

 

Nunca mais abraços, nunca mais carinho, nunca mais cheiro, nunca mais 

vida, nunca mais amor, nunca mais nada (ou tudo?!)... Se você ainda está vivo – 

lógico que se está lendo este livro deve haver vida aí né? Digo isso porque 

muitos não vivem, apenas existem. Mas se não é o seu caso, pense nisso. A 

morte é o momento do nunca mais. Enquanto há vida, você ainda tem a chance 

de vivê-la intensamente. Abrace, dê carinho, cheire, ame enquanto pode. 

Não sei como existem pessoas que perdem tempo com o tempo que 

nunca o temos. Sim, porque o tempo que já passou não se tem mais. Só temos o 

tempo do agora. O amanhã pertence a Deus. Por isso, Ele diz em Sua palavra: 

“Eia agora vós, que dizeis: ‘Hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá 

passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos’. Contudo não sabeis o 

que acontecerá amanhã. Pois o que é vossa vida? É como vapor que aparece 
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por um tempo e logo se vai. Ao contrário deveria dizer, ‘se o Senhor quiser, 

faremos isto ou aquilo’. Você, porém se vangloria em sua soberba. Toda 

soberba é maligna” (Tiago 4.13).  

A morte, para o pregador, sempre tem o que ensinar para se viver 

melhor. Salomão disse que é melhor estar na casa onde há luto, do que na casa 

onde há festa (Eclesiastes 7.2). Mas se você fosse escolher, qual das duas 

gostaria de ir? Eu preferiria a da festa. Mas, por que o pregador disse isso? 

Entendo que na casa de luto paramos para pensar na finitude da vida. Pois é, a 

vida é finita. Um dia ela acaba. Na casa de luto podemos refletir sobre a 

importância da vida – será que vivemos por viver como qualquer animal? 

Tome conta de sua vida, ela é um presente de Deus. 

Viver é bom. Por isso Ezequias, sabendo que Deus iria lhe tirar a vida, 

orou, se humilhou diante de Deus, e este, acrescentou mais 15 anos de vida para 

ele (II Reis 20). O que você faria se soubesse que tinha somente alguns anos de 

vida? Ou melhor, o que você faria hoje se tivesse apenas seis meses de vida? 

Sabe qual é um dos arrependimentos daqueles que estão perto da morte? É que 

não fizeram o que realmente desejavam fazer só para satisfazer outros – pais, 

cônjuges, patrões, sociedade, etc. Será que você vai ter esse arrependimento 

também? 

Como posso morrer sem me arrepender do que não fiz? Fazendo a 

vontade de Deus em todo o tempo! Cumprindo o seu propósito aqui na terra... 

Assim, morreremos sem arrependimento algum. Amando e perdoando. Como 

disse Thomas Watson: “Aquele que encara o perdão com fé pode encarar a 

morte com alegria”.  

Para um cristão verdadeiro, a morte não é o fim! É apenas o começo de 

uma nova vida, e bem melhor que esta. Por isso o apóstolo Paulo disse: “Estar 

com Cristo é incomparavelmente melhor” (Filipenses 1.23). Contudo, mesmo 

sendo cristão, mesmo sabendo que no céu é melhor, será melhor morrer logo? 

 

SERÁ MELHOR MORRER? 

 

Conta-se a história de um lenhador que num momento de dor desejou a 

própria morte. É mais ou menos assim:  
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O velho lenhador que 80 invernos contava. Com grande feixe de lenha 

nas costas, passos bem lentos andava. Pela idade enfraquecido, pela lei do 

sustento escasso, tropeçou, caiu no chão, fez um grande corte no braço. 

(começou a reclamar e disse: é melhor morrer). 

– Oh! Morte amada, socorrei quem te apetece. 

Eis que o esqueleto da morte de repente lhe aparece e diz: 

– Mortal que me quer? 

Tornou ele de mão posta: 

– Quero uma amiga que me ajude a por o feixe de lenha nas costas. 

Na dor deseja a morte, mas quando vem faz temer. Qualquer vivente no 

mundo quer penar, não quer morrer. 

 

A MORTE TEM SOLUÇÃO? 

 

A morte é uma inimiga que já foi vencida. Conheço um que conseguiu 

vencê-la. Seu nome: Jesus Cristo. Só Ele a enfrentou e saiu vitorioso; só Ele a 

encarou de verdade. E por causa disso, Ele nos promete algo inimaginável: viver 

para sempre. É o que Ele promete em João 6.50: “Este é o pão que desce do céu, 

para que o que dele comer não morra”. 

Não tenho medo da morte. Só não gostaria de deixar de viver. A morte é, 

na realidade, uma passagem. Como alguém já disse: “todos estamos na fila 

invisível da morte e ninguém sabe a sua senha”. É verdade. Você quer ir logo? 

Duvido! Mas lembre-se: a qualquer momento o Eterno pode nos chamar. Fiz um 

acordo com Deus: quero viver até os 120 anos, com saúde é claro. Eu já assinei o 

contrato, só não sei se Ele homologou. 

Termino com este conselho: “Pegue o caixão que você ia se enterrar, faça 

um barquinho dele, viaje em alto mar e aproveite para pescar”. 

Ainda não morreu? Aproveite o tempo para plantar... 
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TEMPO DE PLANTAR... 

 

 

 

 A SEMENTE 

 

Eu planto a semente 
na alma, na mente, 
essa doce semente, 
que jamais mente, 

ao coração; 
A palavra é semente 

que transforma 
docemente, 

as amarguras, 
em emoção. 

 

 

Minha mãe sempre gostou de plantas. Nossa casa sempre teve várias 

avencas, flores e objetos dos mais variados que faziam a minha alegria. É... eu 

tive uma boa infância e repleta de histórias interessantes.  

Certo dia, quando ainda criança, recordo-me que estava tomando um 

copo de leite com chocolate. De repente tive uma brilhante ideia: e se eu jogasse 

um pouco de leite com chocolate num vaso de plantas, será que nasceria um pé 

de copo de leite? Não tive dúvidas! Joguei no vaso uns dois dedos que restavam 

em meu copo e esperei crescer. Já pensou? Um pé de copos de leite com 

chocolate, para ser colhido a qualquer momento? Que felicidade que seria! 

Esperei ansioso para ver se no dia seguinte já havia nascido alguma coisa. 

Acordei e logo fui ao quintal para ver minha mudinha de copos de leite. Foi 

inútil. Para minha frustração infantil não nasceu nada. Que decepção... Penso 

que foi umas das primeiras decepções de minha vida. Como pode? Coloquei o 

melhor que eu tinha – os dois dedos finais do leite. A parte mais gostosa, 

quando fica o restinho do açúcar. Daí, entendi que nem tudo que se planta, dá. 

Sempre fui curioso e procurava fazer as mais diversas experiências. 

Coisas de criança – que saudades dessas coisas de criança. Pena que não 

voltam mais. Nem a infância, nem a inocência. 
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Criança acredita em cada coisa né? Já acreditei também que se plantasse 

um macarrão, nasceria um pé de macarrão. Ou, se plantasse uma nota de 

dinheiro, nasceria um pé que nos ajudaria nos momentos difíceis. Ah, se fosse 

assim! Mas... Como não tinha dinheiro para plantar, nunca fiz essa experiência. 

Quando comecei a estudar no Colégio Agrícola Assis Chateaubriand, 

passei a entender melhor como funcionavam os processos da botânica. Cada 

planta depende da sua estação. E apesar do homem tentar imitá-la, através da 

irrigação artificial, no geral, ela depende exclusivamente de Deus que manda 

chuva para justos e injustos (Mateus 5.45). A agricultura é imprevisível, às 

vezes. Nem sempre o que o agricultor semeia, ele colhe. Mas, a lei da semeadura 

é imutável: só se colhe aquilo que se planta.  

Embora a semente não seja a única maneira de propagação vegetal – por 

exemplo, a cana-de-açúcar, a bananeira etc., não se propagam por sementes – 

a lição da semente é de fácil absorção.  Alguns sonhos são sementes, mas vou 

falar sobre isso no capítulo: “Tempo de perder”.  

Para plantar é preciso ter fé. Só planta quem espera para colher. Se eu 

planto alguma coisa é porque eu creio que depois de algum tempo irei receber a 

recompensa. Infelizmente, como já disse Fernando Pessoa: “Alguns tem na vida 

um grande sonho e faltam a esse sonho. Outros não tem na vida nenhum 

sonho, e faltam a esse também”.  

 

CREIA E PLANTE; PLANTE E CONTINUE CRENDO. 

 

Plantar exige paciência! Plantei uma árvore na casa de meu cunhado e em 

poucos anos ela cresceu a ponto de ficar maior que o muro. No começo era só 

uma mudinha. Não imaginava que o tempo passaria. O tempo é ingrato. Que 

pena, ele sempre passa. Como disse: semear exige paciência...  

O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, pois disse: “... E não nos 

cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos 

desfalecido...” (Gálatas 6.9). Prestou atenção à última palavra do verso? 

“desfalecido”... Significa: desistir, cansar, perder a coragem. Quantos frutos 

deixamos de receber porque desistimos? Fazer o bem dá trabalho, às vezes não 

vemos os frutos de forma imediata. Mas, Paulo diz: “Não nos cansemos de fazer 
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o bem...”  Vejo todos os dias pessoas desistirem de fazer o bem aos outros pelo 

simples fato de não receberem nada em troca. 

São pessoas que se entregam de corpo e alma aos outros. Sacrificam-se 

pelos outros. Derramam lágrimas, compartilham frustrações... E às vezes, o que 

recebem? Desprezo e ignorância! 

Lembre-se: cada planta tem seu tempo. Cada uma exige seus cuidados 

próprios. Umas requerem maior cuidado que outras. Algumas dão frutos rápido, 

outras não. Somos semelhantes às plantinhas... Não adianta esperar 

crescimento de uma planta cuja natureza não a deixa crescer mais que alguns 

centímetros. Assim como é na agricultura, também acontece com pessoas. E por 

que não dizer com a vida?! Quantas pessoas passam a vida inteira sem produzir 

frutos do bem? Você conhece algumas assim? Eu conheço várias... 

Jesus gostava de nos comparar às plantas, principalmente com aquelas 

que ele conhecia bem, a exemplo da videira: “Eu sou a videira, vós as varas; 

quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer”. (João 15.5). Para dar bons frutos é preciso estar ligado à videira: 

Jesus. 

 

O QUE VOCÊ TEM SEMEADO? 

 

“Tudo que o homem semear, isso também ceifará.” (Gálatas 6:7). A lei 

da semeadura é inexorável – gostou da palavra? Sempre colheremos aquilo que 

plantarmos. Deus nos dá a capacidade de escolher a semente, mas não o poder 

de mudar o que se colhe. Acontece todo o tempo. Conheço muitas pessoas que 

jogam ao seu redor as mais variadas sementes. Indiscriminadamente! Sem 

cuidado, sem preocupação. Sementes do mal. Daí, querem no fim de tudo colher 

o bem. Nada mais impossível... É como plantar sementes de jiló e desejar colher 

uvas doce (Mateus 7.16).  

Semeamos o tempo todo. Em casa com o cônjuge, com os filhos... No 

trabalho com os colegas; na escola. Tudo depende da sua decisão de saber o que 

semear. 

Faça como Cora Coralina: "Procuro semear otimismo e plantar sementes 

de paz e justiça. Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço, com fé. 
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Faço o que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, 

pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a 

mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, 

no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir”.  

Semeie, semeie e semeie. Nunca pare de semear, mas tenha muito 

cuidado com a semente que escolheu. Ou, como diz um provérbio chinês: 

“Podemos escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher o que 

semeamos”. Se costumas reclamar que o terreno não é bom, que o clima não é 

favorável, que não é o tempo certo, que a semente pode não germinar, nunca 

semearás. Sua missão não é fazer germinar, é simplesmente semear... A tempo e 

fora de tempo! 

Pois é, a vida é uma eterna semeadura. Eclesiastes 11.6 nos diz: “Semeia 

pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes 

qual prosperará; se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas”. Mais 

uma vez as palavras de Cora são inspiradoras: “Se temos de esperar, que seja 

para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para 

semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e 

amizade”. 

 

A SEMENTE É A PALAVRA 

Qual o tipo de semente é melhor? Porque existem sementes e sementes... 

Depende do objetivo, do tempo e de diversos fatores para a escolha certa da 

semente – isso no campo da agricultura. Na vida, no entanto, só existe uma 

semente que produz vida. A melhor semente já foi conhecida: a Palavra Divina. 

Jesus fala na parábola do semeador algo tremendo. Ele diz que a semente 

é a Palavra de Deus (Lucas 8.11). A semente é a mesma, os solos é que mudam. 

Existem vários tipos de solo: o da beira do caminho onde as sementes são 

facilmente capturadas pelas aves, pois o solo é duro, empedernido. O solo cheio 

de pedregais, onde não havia terra suficiente; neste a semente até germinou, 

mas, como não tinha terra profunda e devido ao forte calor do sol, queimou-se e 

secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu numa terra cheia de espinhos, e 

estes cresceram e sufocaram as sementes; outra, no entanto, caiu em boa terra, 

e deu fruto: um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. 
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A Palavra de Deus é que faz gerar vida. O universo foi criado e é mantido 

pela Palavra de Deus (Hebreus 11.3; 1.3). E a palavra do Evangelho nos livra e 

liberta (Romanos 1.18; 1 Coríntios 1.21). A Palavra de Deus e só ela tem o poder 

de transformar o coração do mais vil ser humano.   

O significado da parábola também é conhecido: “Ouvindo alguém a 

palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi 

semeado no seu coração; este é o que foi semeado ao pé do caminho. 

O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com 

alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a 

angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. 

E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados 

deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. 

Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e 

dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta”. (Mateus 13.19-23). 

Todos estão no mesmo planeta, no mesmo solo. Faça o bem e receberá o 

equivalente. Se não for dos homens, será de Deus. Portanto, lembre-se do que 

disse também G. Hebert, poeta e orador inglês: “Quem caminha descalço não 

deve semear espinhos”.  

Acredite e confie, creia no impossível. Tenha uma fé inocente como uma 

criança. Mesmo se for para esperar a planta de copo de leite com chocolate... É 

bem verdade que alguns sonhos podem até não serem concretizados, mas pelo 

menos você sonhou! 

Por fim, a pergunta crucial que se pode fazer é a seguinte: que tipo de 

solo você quer ser?  
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TEMPO DE ARRANCAR O QUE SE PLANTOU... 

 

 

 

SEM PENA 

 

 

Arranca sem pena, 
Seja forte, aguenta, 

Mesmo se doer; 
Tem coisas na vida, 

Que por mais que querida, 
Trás amarguras pro ser; 

Por isso te digo, 
Apesar de qualquer perigo, 
Arranca, para poder viver! 

 

 

Arrancar o que se plantou é sinônimo de renovação. Arrancar o “que se 

plantou” significa, literalmente, colher. É o ciclo normal. Sou técnico agrícola e 

sei que plantar dá trabalho, mas arrancar o que se plantou, dá mais ainda. 

Principalmente nos tempos bíblicos onde não se tinha as maquinarias e a 

tecnologia de hoje.  

Extrair dói, machuca. Quando ia ao dentista, coisa que detestava – ainda 

hoje detesto – sempre ia com medo. Qual criança não sente medo? Só de 

lembrar-me do alicate, a pressão, o barulho das ferramentas, o sangue... Nossa! 

Já estou com dor de dente. Extrair não era bom, mas, necessário.  

Às vezes também arrancamos o que não plantamos. Certa vez, quando eu 

era pré-adolescente, tive uma atitude de coragem: fui sozinho ao hospital para 

tirar umas verrugas que tinha em minha mão. Achava horrível aquilo, e 

precisava tomar uma atitude! Eis aí um grande mistério: por que temos 

verrugas? Por que elas nascem em nós? Pense num incômodo... Mas, só me 

livrei delas quando resolvi que não queria mais viver com aquilo. Passei anos 

para perceber que tinha que fazer alguma coisa. 
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Na agricultura arrancamos para preparar o terreno para o novo e nunca é 

fácil. Mas arrancar é necessário para que coisas novas sejam plantadas trazendo 

renovação. É assim na agricultura, como também na vida. 

Às vezes é preciso não temer à renovação. O grande problema é que a 

maioria das pessoas não tem coragem suficiente para fazer isso. Ou como já 

disse Caio Fernando Abreu: “Seria como arrancar um braço, uma perna. 

Porque as coisas e as pessoas que fazem parte da minha vida vão aos poucos 

entrando em mim, depois de algum tempo já não sei dizer o que é meu e o que é 

delas. Mesmo assim, bem no fundo, há coisas que são só minhas. E embora me 

assustem às vezes, é delas que mais gosto. Como essa vontade de acabar com 

tudo, que me dá de vez em quando”. 

Já ouviu falar de poda? Podar é cortar algumas folhas e ramos que estão 

atrapalhando o crescimento natural da planta, para que a seiva não seja 

desperdiçada com ramos que não vão dar bons frutos. Um dia na Escola 

Agrícola, onde estudei, perguntei ao professor: por que a gente tinha que cortar 

as folhas de uma videira? Ele me disse que era preciso. Pois, assim, a árvore 

daria mais e melhores frutos.  

Interessante é que na vida também acontece uma poda. Sempre 

precisamos ser podados. A poda é uma forma de tirar, arrancar algo em nós que 

não está nos fazendo bem. Se não se arranca, a raiz se aprofunda.  

O escritor aos Hebreus disse algo interessante: “Cuidem que ninguém se 

exclua da graça de Deus; que nenhuma raiz de amargura brote e cause 

perturbação, contaminando muitos” (Hebreus 12.15). O coração humano tem 

essa capacidade de absorver coisas boas, mas infelizmente, coisas ruins 

também. O que o escritor lembra é que o amargurado além de se contaminar, 

espalha o veneno a outros. É preciso deixar-se podar... 

No entanto, ser podado dói. Vai requerer sempre sacrifícios e coragem. 

Mas faz parte da condição para se viver bem e feliz. E todos, sem exceção, 

precisam ser podados. Ninguém é tão perfeito que não tenha algo em sua vida 

que não precise ser cortado, arrancado. Quando nos deixamos podar, estamos 

aceitando uma preparação para um futuro melhor. Deus é o grande agricultor, 

nós apenas os ramos da videira. Ele tem o poder de nos aperfeiçoar. Agora 

acredite: Se a planta não se deixa podar, seu fim é morrer. 
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Uma das coisas que tem matado muitos corações é a amargura. Mas, o 

que é amargura? A palavra tem vários significados, por exemplo: Tristeza, pena, 

angústia, aflição, azedume; sabor amargo. Quantas pessoas são assim? Ser 

amargo depende de cada um. É uma decisão pessoal. Ou, como disse Millôr 

Fernandes certa vez: “Certas coisas só são amargas se a gente as engole”.  

No entanto, existem pessoas amargas porque na vida só receberam 

amarguras. Não conseguiram lidar com a adversidade, com o contrário; com os 

espinhos que a vida lhes apresentaram. Cada um sabe quais são os seus... 

 

CADA UM SABE O “TOCO” QUE TEM... 

 

Amargura é como um “toco” na alma. Já ouviu falar de “toco”? Um toco é 

um pedaço de árvore que não foi arrancado ou que ficou ocupando o terreno. 

Aqui no nordeste a gente conhece muito bem o que é toco. Ele não dá fruto, é 

algo inútil. Apenas ocupa um lugar no terreno que poderia estar sendo plantada 

outra coisa melhor. A grande verdade é que há muita gente com um “toco” no 

coração. 

Existem vários tipos de toco: Pode ser alguém que você deveria perdoar e 

ainda não o fez. Pode ser a saudade de seu filho querido que você perdeu e que 

ainda hoje fica olhando para suas coisas, roupas, objetos. Ou pode ser aquela 

pessoa que te magoou. Aquele ex-marido que te abandonou apesar de sua 

completa dedicação a ele durante muitos anos. Ou até mesmo as injustiças que 

recebeu quando criança... Isso não faz bem para alma. Quer viver em paz? 

Arranque o toco de sua alma. 

Palavras duras, insensatas, assassinas da felicidade. Quando seu pai 

dizia: “Você não presta para nada”; “Você não vai ser nada na vida”; “Eu te 

odeio”; etc. Arranque o toco! 

É preciso ter forças, o toco às vezes tem raízes profundas. Dá um trabalho 

terrível. Mas se quiser que o terreno produza melhor é necessário arrancá-lo, 

sem pena. Sem negociações do tipo: vou deixá-lo aqui por mais uns dias, quem 

sabe com o tempo isso não passa? Deixe-me dizer uma coisa: o tempo não apaga 

tudo. Às vezes o tempo só faz com que as raízes fiquem cada vez mais 
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profundas. Então você vai perceber que arrastou seu toco durante anos e seu 

coração só ficou mais empedernido, mais pedregoso... Arranque o toco! 

Além de forças, é preciso querer. Muitos regam o toco esperando que 

alguma coisa aconteça. Querer se livrar do toco é a primeira atitude sensata que 

você pode tomar. 

Sei que é preciso tempo. Não a vida toda, mas algum tempo para que isso 

saia do coração. Não é do dia para noite. Mas tem que ser arrancado. É preciso 

ser extraído. É tempo de arrancar o que você plantou. No começo parecia uma 

planta boa, mas ela foi se tornando uma erva daninha para sua alma. Erva 

daninha só causa dano. Mesmo que você não perceba imediatamente. 

É preciso plantar algo no lugar. O que você quer plantar? Não permita 

que a raiz cresça e atrapalhe sua vida. Uma das perguntas que me faço é esta: 

Por que deixamos que amarguras penetrem em nossa alma? Acredito que é 

porque somos humanos. Com todas as complexidades do ser. Com todos os 

paradoxos possíveis.  

Quantas pessoas você conhece que são amarguradas? Já procurou saber o 

porquê? Pessoas doentes no ser e enfermas na alma. Encaramujam-se. Entram 

em sua caverna existencial. Repetem sempre o mesmo discurso: “sou um 

injustiçado”. “Ninguém reconhece o meu valor”. “Sou importante, e não sou 

valorizado”. “Eu tenho razão”. O amargurado geralmente é um ranzinza. Um 

egocêntrico. Acha que tudo e todos tem que girar em torno do seu umbigo, pois 

ele é um ser “especial”. Na verdade é uma víbora destilando veneno sobre tudo e 

todos. Vive de autocomiseração. 

Arranque o que não presta, limpe o terreno, deixe germinar coisas boas 

(leia o capítulo anterior “tempo de plantar”). Mesmo que doa – arranque. É 

hora de renovação. Não viva presa ao passado. Ele passou, não há como voltar 

atrás. Coisas boas passaram, e as ruins também. Graças a Deus, não é mesmo? 

Tudo passa! Principalmente as coisas ruins...  

O ressentimento é como ácido que corrói aos poucos nossa paz, nossa 

felicidade. Tira-nos a bênção de aproveitar o presente e o futuro, pois nos 

prende sempre ao passado. Já percebeu? Não temos ressentimento daquilo ou 

de alguém no futuro. É somente uma corrente que te puxa para trás. E você 

alimenta uma vida acorrentada ao que se foi. Sem a liberdade do que virá, do 



33 

 

inesperado. Da novidade da vida... É tempo de romper as cadeias. Libertar-se do 

passado para viver um futuro mais feliz.  

O apóstolo Paulo certa vez disse: “Irmãos, quanto a mim, não julgo que o 

haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que 

atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 

prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo 

Jesus”. (Filipenses 3.13-14). O apóstolo não vivia preso ao passado. Ele diz: 

“...esquecendo-me das coisas que atrás ficam... prossigo para o alvo”. E você, 

tem feito o mesmo? Se não estiver, tome uma posição de mudança. E se estiver 

colocando em prática o exemplo do apóstolo ajude também as pessoas que não 

tem forças em si mesmas para mudar. Lembre-se sempre que a roda da vida 

gira. Um dia podemos estar por cima, no outro, por baixo. Um dia podemos 

ajudar alguém, no outro, podemos ser ajudados – parece clichê, mas é a 

verdade. Seja bênção na vida de alguém... 

 

EXISTE REMÉDIO PARA AMARGURA? 

 

Existem vários motivos para ficarmos amargurados. Cada um sabe o que 

pode prejudicá-lo. No entanto, algumas observações devem ser vistas para que 

se possa identificar e tratar a amargura nos corações. Primeiro, admitir que 

estamos amargurados. Ter a consciência que esses sentimentos existem em 

nosso ser é o primeiro passo para que possamos nos livrar dele. 

Segundo, saber que esse sentimento pode ser tratado. Abrir o coração e 

não deixar que essa raiz não brote. Saber lidar com a situação e confiar em Deus 

que tudo muda. Que águas amargas podem ficar doces pelo poder da Graça de 

Deus em nós. 

Terceiro, devemos confessar e liberar perdão. Confessar que estamos 

amargurados. Foi isso que os salmistas fizeram. Eles não escondiam seus 

sentimentos. Quando estavam tristes eles diziam com todas as letras! Ah, mas 

Deus sabe o que eu sinto. Ele sabe todos os meus sentimentos, pois é onisciente 

– talvez você pense assim. Claro que Deus sabe, mas é preciso confessar. Deixar 

sair da alma as palavras angustiantes que esmagam o seu ser. E perdoar... 
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Lembre-se de Jesus, que "sofreu por nós, deixando-nos exemplo... pois 

ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia 

ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele 

mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados" (I Pedro 2.21-24). 

Perdoe e seja livre. Perdoe que todas as amarras cairão. Do contrário, 

viverá aprisionado para sempre. Mesmo que possa caminhar pelas ruas da 

cidade. Como já disse Clarice Lispector: “Você só terá sucesso na vida quando 

perdoar os erros e as decepções do passado”.  

Há dias de plantar, de se arrancar o que se plantou, e haverá também dias 

de matar... 
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TEMPO DE MATAR... 

 

 

 

SÓ VIVER 

 

Só viver pra mim tá bom. 
Pra quê mais? 

Morrer é uma chatice, 
Prefiro a mesmice, 

De viver no mesmo tom. 
Queria estar vivo na minha morte, 

Mas, que sorte, 
Não estarei! 

Aqueles falsos amigos, 
Juntos ao caixão, 

Vão esquecer-se de mim no primeiro verão. 
Aquela ladainha sem fim, 

Mentiras que irão contar de mim, 
Dizendo que eu fui perfeito, 

“Nunca vi um homem tão bom”, 
Sempre falando em meigo tom, 
Lembrar-se-ão dos meus feitos, 

E se esquecerão dos meus defeitos. 
Mas, só viver pra mim tá bom, 

Amando, beijando e comendo bombom. 
Quero viver por viver,  

Alegrando meu ser, 
Diga-me você... Quer viver? 

 

 

 “Painho...” – gritou minha filha em desespero. Tive um susto! Meu 

coração disparou. Saltei da cadeira e fui ao seu encontro. O que acontecera? Um 

animal terrível estava prestes a atacá-la. Posicionei-me entre ela e ele, numa 

atitude paterna e impensada para poder protegê-la. O animal olhou-me como 

que pressentindo que seus dias haviam chegado ao fim. 

Numa fração de segundos pensei: tenho que ser o mais rápido possível. A 

visão dele era privilegiada. Olhava-me de cima para baixo. Poderia a qualquer 

momento saltar sobre mim.  

Fui mais rápido. Deferi-lhe um primeiro golpe. Este animal asqueroso é 

muito rápido e esquivou-se do ataque com a agilidade de um lutador de Kung 
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Fu! Mesmo assim mantive-me firme e corajoso. Não poderia demonstrar medo 

diante de Rachêl. Como ela viria a confiar em mim de novo? 

Mas na realidade estava apavorado... O que não se faz por um filho não é? 

Por fim, golpe atrás de golpe, esquivas, ataques, defesas. Numa bobeada da fera 

eu consegui lançar um golpe mortal na sua cabeça. 

Saí vitorioso da batalha. Pude ver o alívio no rosto da minha pequena. 

Finalmente consegui matar a lagartixa... 

Você estava pensando que era o quê? Minha filha tem um medo terrível 

de lagartixa. Se ela vir uma em casa logo me chama para um novo combate. Tem 

dias que consigo vencer; em outros, o animal é mais rápido. 

 Já perdi a conta de quantas já matei. Não gosto, confesso, mas pela 

felicidade de um filho fazemos o improvável. Vez por outra torço para que a 

lagartixa se esconda antes de ser descoberta pelos olhos atentos da minha 

princesa. Quando isso não acontece, logo me preparo: é tempo de matar. 

Isso faz de mim um assassino? Eu matei ou assassinei a lagartixa 

malvada? Sabia que existe diferença? Mas o texto diz que é tempo de matar... 

 

COMO PODE UM DEUS QUE MATA DIZER: “NÃO MATARÁS”? 

 

Como assim? A Bíblia nos diz que não devemos matar, certo?! Está 

escrito: “Não matarás”. Calma! Sei que parece estranho, mas os contextos, 

tanto em Eclesiastes quanto em Êxodo, precisam ser bem entendidos. Muitas 

pessoas confundem matar e assassinar. No entanto, existe sim uma diferença 

entre essas duas palavras.  

A palavra hebraica usada em Êxodo 20.13 não é a palavra usada para 

"matar" (harag), mas a palavra usada é "assassinar" (ratsach). Esse versículo 

deveria ser traduzido por: “Não assassinarás”. Por isso muita gente não 

consegue entender porque o próprio Deus manda matar mulheres, crianças, 

animais, no Antigo Testamento. É preciso entender que Deus assim o faz como 

forma de juízo. Como, de fato, o faz com vários inimigos de Israel. Como 

preservação da pureza de um povo para não se contaminar com os pecados das 

nações vizinhas. 
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Certa vez uma pessoa veio falar com um pastor muito simples pra ver se 

conseguia humilhá-lo com a seguinte pergunta:  

– Como pode um Deus de amor mandar matar mulheres, crianças e até 

animais?  

Lógico que o interlocutor queria colocar o velho pastor numa situação 

embaraçosa. O ancião pensou um pouco e respondeu de forma simples, porém 

profunda: 

– Diga-me uma coisa: suponhamos que você encontre um ninho de 

cobras. Lá está a mamãe cobra e seus filhotes. Você mata somente a mãe ou 

também seus filhotes? 

O sarcástico interlocutor entendeu a mensagem... 

Um policial que “mata” alguém no exercício de sua função não assassinou 

o bandido. Há matanças legítimas mesmo que pareçam desumanas. É assim que 

devemos entender a questão. Interessante também é que a Lei mosaica faz 

distinção entre homicídio intencional e acidental. No caso do acidental eram 

providenciadas cidades de refúgio, para que houvesse proteção dos vingadores 

do sangue.  

De onde vem a palavra assassino? Diz-se que a palavra aparece pela 

primeira vez, em português, no século VII. Derivada das variantes: "anxixín", 

"acecino", "assasino" e "assesino". Segundo Inácio Steinhardt 2, “o vocábulo 

vem de Hassan Sabah. Onde acham relação com a seita de guerrilheiros 

formada por Hassan Sabah, mas a etimologia de ‘ssassino’ vem de ‘hashish’, 

uma palavra árabe, que significa erva, e que é usada para designar o 

‘cannabis’. No tempo dos Cruzados, os fanáticos muçulmanos ismaelitas, que 

se formaram em quadrilhas, para assassinar os cristãos e outros inimigos da 

sua fé, costumavam fumar o ‘hashish’, e sob a influência da droga cometiam os 

seus ataques. Um consumidor de ‘hashish’ era um ‘hashishi’, e, no plural, 

‘hashishin’, nome porque eram conhecidos os membros dessas quadrilhas”. 

Mas o texto diz que é tempo de matar... 

Pois é, o texto de Eclesiastes diz que em nossas vidas vai chegar o tempo 

de matar. O que ele queria dizer com isso? Alguns acham que o autor está 

falando dos tempos de matar quando for necessário, por exemplo, numa guerra. 

                                                             
2 Extraído da seguinte página da internet: http://steinhardts.wordpress.com/2006/11/10/assassino/ 
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Já outros acham que não se trata de uma referência à guerra ou a autodefesa e 

sim, a uma peste na terra conforme está dito em I Sm 2.6: “O Senhor é o que 

tira a vida e a dá; faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela”. 

Acredito que como se diz que há tempo de curar, há o tempo também de 

adoecer. Tudo está no controle de Deus! Alguns morrem e outros são curados. O 

mesmo Deus que permitiu a Pedro fugir da prisão é o mesmo que permitiu que 

Tiago, o irmão de João fosse morto à espada. (At 12.1-11). Em outras palavras: o 

Deus que permite a cura é o mesmo que permite a morte. 

 

MAS O TEXTO DIZ QUE É TEMPO DE MATAR...  

 

Pergunte a alguém que está no corredor da morte se é tempo de matar? 

Se fosse você desejaria mais um dia de vida. Mas quem está no corredor da 

morte merece morrer – talvez você pense assim. Eu sei você nunca matou e por 

isso acha que é melhor que um assassino. Será mesmo? 

O apóstolo João diz em sua epístola o seguinte: “Quem odeia seu irmão é 

assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino” (I 

João 3.15). Você percebe? João diz que quem não ama ao seu irmão é assassino. 

Para Deus a intenção é o bastante. Isso nos coloca no mesmo lugar com os mais 

abomináveis pecadores. Jesus queria que os religiosos entendessem isso. Todos 

somos pecadores. 

Quando você pensa assim: “Dá uma vontade de matá-lo!”. Ou vai me 

dizer que em algum momento da vida não pensou assim? Sei que você não vai 

fazê-lo, mas, seja sincero, que dá uma vontade, isso dá! 

Para Deus não precisa efetuar o desejo, só de sentir vontade, já é 

assassinato. Mas, calma! Todos são assim em algum grau. Certa vez, não sei se é 

verdade, perguntaram a Ruth Graham, mulher do grande evangelista Billy 

Graham, se ela já pensara em divorciar-se, visto que seu marido passava vários 

dias viajando, pregando no mundo todo. Sabe o que ela respondeu? 

– Divorciar-me nunca pensei, mas de matar... 

Mas o texto diz que é tempo de matar... 

Interessante é que existe sim uma ordem inegociável de matar no Novo 

Testamento que deve ser cumprida por todo verdadeiro cristão. Um grande 
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inimigo precisa ser morto. Ele é terrível, astuto, covarde, imprevisível e 

traiçoeiro. Sabe quem é? Ele chama-se: “SEU EU”. Sim, ele é o seu pior inimigo! 

 

PRECISO MATAR A MIM MESMO.  

 

O apóstolo Paulo fala que precisamos fazer morrer a nossa natureza 

pecaminosa. Veja o que ele diz: “Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: 

prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é 

idolatria; por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da 

desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro 

tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo 

isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso 

falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem 

com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno 

conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou” (Colossenses 3.5-10). 

Não é tarefa fácil. Ela vez por outra renasce com força total. É um 

“highlander”  (guerreiro imortal) na alma humana. Vez por outra travo uma 

batalha feroz com ela. Quando a gente acha que ela está morta, aí ressurge mais 

dominante do que nunca. Às vezes Deus permite que passemos determinadas 

situações para poder lidar melhor com ela. Ou como diz John Flavel: “Deus 

destrói o teu conforto com o único objetivo de destruir as tuas corrupções; as 

privações têm o objetivo de fazer morrer a devassidão; a pobreza tem o 

desígnio de matar o orgulho; as repreensões são consentidas para acabar com 

a ambição”. Falarei um pouco mais sobre isso em outra ocasião. 

“Painho...” – preciso sair. Lá vou eu matar de novo. Ainda bem que existe 

o tempo de curar... 
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TEMPO DE CURAR... 

 

 

 

FORTE COMO O AMOR 

 

Forte 
Como a morte, 

É o amor; 
Mas o que 

Muitas vezes 
Causa mais dor 
Não é a morte, 
Ou a má sorte... 

...É o amor! 
Mesmo assim... 
Só se cura a dor 

Com muito amor! 
 

 

Sempre tive um sonho muito louco. Um desejo de criança que sempre 

tinha as coisas limitadas, principalmente os supérfluos. Ansiava ficar trancado 

num supermercado à noite toda. É verdade... pode parar de rir! Já pensei em me 

esconder no supermercado e quando eles trancassem as portas eu iria andar 

livre e leve pelos corredores e comer o que quisesse. 

Ia começar na parte dos iogurtes... Ah, comeria aqueles bem caros que 

não tinha condições de comprar. Depois devoraria uns biscoitos recheados, sem 

esquecer dos refrigerantes! Depois atacaria os queijos, em seguida os 

chocolates. Apesar de não ser chocólatra, tinha que aproveitar não é? Claro que 

é coisa de criança, a gente só pensa no prazer imediato, nunca nas 

consequências. Tá bom! Vou parar que já tá me dando água na boca. 

Quando éramos crianças, meus irmãos e eu nos machucávamos, ou 

caíamos da cama - como qualquer criança - nossa mãe sempre vinha com 

remédios. Claro, mãe é mãe. Sempre preocupada com a saúde dos filhos – as 

boas, claro. Mas a lógica de nossa mãe era, no mínimo, interessante.  

A lógica era que se o remédio tivesse um gosto ruim, ela presumia que 

sua eficácia seria melhor. Se doesse era sinal que estava “fazendo efeito”. E 
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quanto mais efeito fazia, mais remédio se colocava. O amor às vezes dói, e arde. 

Nunca entendi essa lógica, mas tudo bem... 

Para crianças pobres, até que adoecer não era tão ruim. Claro, pela 

doença, sim. Mas tinha suas recompensas... Às vezes as coisas ficavam difíceis 

em casa. Nada do que reclamar. Deus sempre supria todas as nossas 

necessidades. No entanto, minha mãe, como tantas outras, achava, na época, 

que alguns alimentos eram supérfluos, como: uvas, maçãs, iogurte, biscoito 

recheado, refrigerante, etc. 

A gente só podia comer essas coisas em momentos “especiais”, e um deles 

era quando ficávamos doentes. Sempre que isso acontecia, apesar da amargura 

de se tomar remédios, era um prazer poder comer uvas ou maçãs à vontade. Era 

uma festa! Mesmo quando nos sentíamos melhores, procurávamos não 

aparentar tal condição para poder “luxar” um pouco mais. Já minha mãe 

esperava que chegasse o tempo de ficarmos curados. Angústia natural de uma 

boa mãe. 

“Tempo de curar”... O que você pensa quando lê essa frase? Talvez você 

pondere: “Eu não sou médico, não tenho o poder de curar ninguém”. Quem foi 

que disse que somente os médicos podem curar? Tem muita gente precisando 

de cura. Talvez você tenha sim um poder de curar que nem saiba. Nem sempre 

uma cura está relacionada com uma cura física. Tem muita gente doente da 

alma.  

A Bíblia diz: “A morte e a vida estão no poder da língua...” (Provérbios 

18.21). Esse versículo explica que devemos ter o cuidado de que nossas palavras 

não venham a nos trazer situações embaraçosas. Temos que saber como dizer as 

coisas, pois certamente colheremos situações que são causadas por nós mesmos. 

Não significa dizer que a palavra tem o poder inerente em si mesma e que 

nos dá o controle das circunstâncias durante a nossa existência. São situações 

específicas que são traçadas pela verbalização dos nossos desejos interiores e 

não o destino do ser humano. Contudo, algumas palavras negativas tem o poder 

psicológico de destruir sonhos. Como também, palavras positivas podem ser um 

incentivo a mais para que algumas pessoas saiam do seu Status Quo. Mas, 

lógico, isso depende do modo como cada pessoa encara a vida! 
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PALAVRAS “MAL DITAS” SE TRANSFORMAM EM PALAVRAS 

“MALDITAS” 

 

Quando era adolescente tinha um sonho de ser guitarrista. Sempre gostei 

de música. Depois de muito sacrifício consegui comprar uma guitarra. Mas não 

era uma guitarra qualquer. Era uma acústica. Antiga... e quebrada! Pois é, 

infelizmente não tinha tanto dinheiro para comprar uma nova. Mesmo assim 

fazia questão de mostrá-la a todos, pois a levava onde quer que fosse. As pessoas 

olhando, imaginando, talvez, que eu era um grande músico. 

Até que um dia eu estava perto de um bar e um sujeito me interpelou: 

– Ei garoto, toca uma música aí para nós! 

Gelei. E agora? Só me restava falar a verdade: 

– Não sei tocar não – respondi meio constrangido. 

– Que nada! Uma pinta de roqueiro dessas. Toca aí, vá!  

– Não, não sei tocar mesmo não – insisti. 

– Mostra os dedos aí para mim vá. As pontas dos dedos. 

Mostrei meus dedos, meio a contragosto, sem entender bem o porquê? 

– Ah! Toca nada mesmo não. Só tem a pinta de guitarrista mesmo. 

Só depois que eu entendi que quem toca guitarra ou violão tem as pontas 

dos dedos grossas, com calosidades, devido às pressões constantes sobre as 

cordas. 

Depois desse episódio, fiquei meio desanimado para aprender a tocar 

meu instrumento. Primeiro, porque ninguém conseguia consertar minha 

guitarra. Segundo, pelas palavras duras que recebi. Fiquei com aquilo na cabeça: 

“toca nada não”. Mas não desanimei. Desisti de tocar guitarra mesmo, mas 

aprendi sozinho a tocar bateria... 

Às vezes, palavras duras adoecem a alma. Ficar curado não é essencial. 

Essencial é descobrir-se doente. Nem todos tem essa capacidade. Muitos acham 

que estão numa situação privilegiada com relação ao seu semelhante, ou por se 

achar melhores do que os outros pensam que tem o direito de menosprezar o 

seu próximo. 

É preciso perscrutar nossas falhas, nossos pecados. Reconhecer que 

precisamos mudar em alguma área de nossas vidas para que possamos 
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amadurecer. Não adianta achar que somos perfeitos, pois não somos. Jesus 

certa vez disse aos fariseus: “... Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas como 

agora dizeis: Vemos; por isso o vosso pecado permanece” (João 9.41).  

Interessante é que Freud, conhecido como o pai da Psicanálise, ao 

examinar uma paciente, Bertha Pappenheim, chamada de "Anna O." nos seus 

escritos, descobriu que ela tinha vários sintomas de histeria. Daí adorou o que 

ele primeiramente designou de "cura pela fala" ou "cura catártica", na qual a 

paciente refletia sobre as suas associações com cada sintoma e, com essa 

abertura, essa liberdade de falar várias horas, de libertar coisas ocultas e 

reprimidas, os sintomas iam desaparecendo progressivamente.  

 

A LÍNGUA PODE SER VENENO OU REMÉDIO 

  

Já curou alguém hoje? Não perca tempo! Diga uma palavra de incentivo, 

um elogio. Fale coisas que edificam... Infelizmente, a maioria das pessoas tem 

veneno na língua. Ao invés de curar, elas matam. Conheço várias assim, e você? 

Que Deus nos ajude a não “matar” nosso semelhante com palavras. Precisamos 

colocar freios em nossa língua, este pequeno órgão que contamina todo o corpo.  

O Apóstolo Tiago diz que “todos tropeçam em alguma coisa e se alguém 

não tropeça no falar é perfeito varão” (Tiago 3.2). O homem é inteligente o 

bastante para domar toda espécie de feras, no entanto, é ignorante o suficiente 

para não poder domar a própria língua. Nas palavras de Tiago, esse é um mal 

incontido, carregado de veneno mortífero (Tiago 3.7-8).  

Mahatma Gandhi disse que: “As doenças são os resultados não só dos 

nossos atos, mas também dos nossos pensamentos”. Já ouviu falar de doenças 

psicossomáticas? Não sei qual o sentido mencionado por Gandhi, mas creio que 

a mente mal direcionada tem a capacidade de gerar efeitos nocivos ao corpo, 

inclusive, fazendo-o adoecer! 

É muito comum algumas pessoas procurarem os médicos por uma reação 

no seu corpo e no final receber a seguinte informação: “não foi detectado nada 

nos exames”. Claro que não estou dizendo que sempre que isso acontecer é por 

causa de uma doença psicossomática. Contudo, é uma possibilidade. Daí, o 
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paciente passa por vários especialistas até perceber que os sinais do corpo é uma 

reação de algo da mente. 

Algo que está na “psique” (mente) reage no “soma” (corpo). As causas são 

as mais variadas. Geralmente de ordem emocional... Ou seja, aos sentimentos, à 

sua afetividade. Trazendo como consequência um desencadeamento de algo, 

uma crise, aumento de sintomas, etc. Mas, acredito que isso depende de cada 

pessoa!  

Todo nosso corpo reage a sensações do nosso cérebro. Isso é evidente. 

Quando uma pessoa nos machuca, por exemplo, nos sentimos tristes, 

desanimados. Como também, quando alguém nos traz palavras animadoras, 

alegres, nos sentimos entusiasmados. Lógico que doenças diagnosticadas devem 

ser tratadas com medicamentos. A psiquiatria existe para isso. Somente um 

especialista nessa área pode recomendar o tratamento adequado. Mas, a 

psicanálise tem sua importância na vida de muitas pessoas. Como também um 

bom aconselhamento pastoral.  

O Apóstolo Paulo também nos aconselha: “Abençoai aos que vos 

perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram; e 

chorai com os que choram” (Romanos 12.14.15). 

Muitos adoecem por falta de perdão. Será que é esse o seu caso? Perdão 

não é esquecer o mal que se sentiu... Em muitos casos o perdão cura não o que 

ofendeu, mas, o ofendido! Se não se pode mudar o outro, mudará quem o 

pratica. Acredito que perdoar não é um sentimento e sim uma decisão. Eu 

decido perdoar independentemente do que eu sinto, ou do que possa me 

lembrar. É não deixar que as lembranças estraguem o futuro. 

Cure enquanto é tempo, pois chegarão os dias de derrubar... 
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TEMPO DE DERRUBAR... 

 

 

 

PRA QUE SERVE A POESIA? 

 

Digo à alma 
Quando se angustia: 

Pra que serve a poesia? 
Responde a emoção: 

Pra alegrar nos dias maus 
O coração... 

E que todo dia, 
Pra acabar a tristeza, 
Digo-te, com certeza, 

Viva de poesia... 
 

 

 Derrubar é fácil, é rápido e não requer maiores dons. Regra geral: 

qualquer um pode destruir! Não é preciso talento para tal. Basta ter um pouco 

de força. 

Quando eu era criança adorava desmontar coisas. Lembro-me de um 

carrinho de bombeiro que ganhei. Era lindo... Vermelho, com dois ou três 

bonequinhos vestidos a caráter. Depois de brincar com ele algum tempo tive a 

brilhante ideia de desmontá-lo. Acho que foi meu primeiro brinquedo que 

funcionava a pilhas. A minha curiosidade infantil e inocência de criança que 

pensava que era alguma coisa mágica que fazia aquela sirene soar. Era tão lindo 

ouvir. Desparafusei, descolei, destruí... Lógico que quando fui montá-lo não 

consegui. Não sabia onde colocar tantas peças. Como me arrependi depois. 

Natural, pois não fazia ideia de que estava destruindo o carrinho. Pensava que 

estava montando-o e não estragando.  

Tem coisas que parecem que estamos fazendo o bem e, no entanto, pode 

ser que depois não consigamos juntar as peças em seus devidos lugares. Fica 

quase impossível. Nenhum vaso quebrado fica do mesmo jeito depois de colado. 

Mesmo que as rachaduras não possam ser vistas a olho nu, elas sempre 

existirão. Algumas coisas que destruímos na vida não tem mais conserto. Por 

isso é preciso ter cuidado, muito cuidado! 
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Nunca fui um expert em construções, mas entendo que se há o tempo de 

derrubar é para que se construa algo no lugar. Derrubar para reconstruir. Nem 

toda construção é louvável, ou conseguimos concluir a contento. Nem toda 

grande construção dura para sempre. Certa vez os discípulos estavam 

boquiabertos pela grandiosidade do templo: "E, saindo ele do templo, disse-lhe 

um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, e que edifícios!" (Marcos 

13.1). O que me impressiona é que Jesus não fica extasiado pelas construções 

humanas. Ele diz: "vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra que não seja 

derrubada" (Marcos 13.2).  

A profecia de Jesus de fato aconteceu. O templo foi destruído no ano 70 

pelo general Tito. Aquilo que era grandioso, majestoso, se transformou em pó, 

em ruínas. O que se pode perceber é que tijolos se destroem com o tempo. Mas 

existem outras coisas que o tempo não consegue destruir tão facilmente e os 

discípulos não se aperceberam disso. 

 

DERRUBAR ÀS VEZES É PRECISO...  

  

Construções precisam de reparo. Muitos lutam para construir 

relacionamentos e por qualquer coisa os destroem. Não querem ter o cuidado de 

repararem os erros, as injúrias, os defeitos. Se a construção não for cuidada, não 

durará para sempre. 

 No casamento, por exemplo, é assim. Cada peça tem sua função. Em 

outros relacionamentos também. Mas o texto diz que há tempo de derribar, de 

destruir, de desmontar.  

 Noutra ocasião Jesus falou sobre se calcular a obra antes que se comece a 

construção. “Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta 

pra calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-

la? Pra que, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos 

os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: Este homem principiou a 

edificar, mas não pode terminar” (Lucas 14.28-30). 

 Um dia cheguei para almoçar na casa da minha mãe. Ela estava 

reformando a frente de sua residência. Muita poeira, entulhos... Ela disse que 
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tinha que reformar a fachada da velha casa, pois os rebocos estavam caindo. 

Aproveitou e trocou também o velho portão e a janela.  

 Reforma é assim, pensamos que vamos fazer umas coisas e termina-se 

indo muito além. E o dinheiro vai dar? – perguntei-lhe. “Ah, já falei com o 

pedreiro, quando acabar o dinheiro a gente para a construção. Depois quando 

der continuamos” – respondeu. É assim mesmo, mãe não precisa calcular. Não 

está nem aí para o conselho de Jesus. Mãe pode tudo, afinal, o texto não fala das 

mães. 

Muitas vezes queremos fazer, construir, sem ser o tempo apropriado. Daí 

precisamos demolir as construções inacabadas. Destruímos para reconstruir 

com mais inteligência. Do contrário, será apenas perda de tempo derrubar os 

tijolos da vida. 

 Quero destruir tudo na minha vida que não agrada a Deus e a mim 

mesmo. Derrubar os muros que me cercam. É tempo de derrubar, tirar as 

muralhas do ser. Quando isso acontece podemos contemplar a beleza além dos 

muros. Só conseguimos ver as estrelas quando saímos das prisões da nossa alma 

ferida. Não adianta olhar para a dor. Existem muito mais possibilidades do que 

nossa mente finita pode apontar. 

Só se derruba para reconstruir algo melhor. Quem derruba uma casa 

velha reconstruirá uma melhor. Às vezes não é fácil. E quando é? Existem 

dificuldades a serem superadas, emoções, recordações, sentimentos que se 

confundem. Mas, como abraçar o novo se você está agarrado e enamorado das 

coisas velhas? 

Reconstrua, mas cuide do alicerce. Jesus falava sobre uma casa edificada 

na rocha e outra na areia. Veja o que Ele disse: “Todo aquele, pois, que escuta 

estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que 

edificou a sua casa sobre a rocha; E desceu a chuva, e correram rios, e 

assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava 

edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as 

cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a 

areia; E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram 

aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda”. (Mateus 7.24-27).  
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Não adianta levantar lindas paredes, fazer lindos cômodos, se não cuidar 

do alicerce. O alicerce é a base onde determinará se tudo ficará em pé ou cairá. 

Como estás edificando a tua vida? Como edificar sobre uma base segura? Jesus 

já disse: escute as palavras dEle e as pratique.  

O interessante é que o texto diz que as tempestades vem do mesmo jeito 

para os prudentes e imprudentes. Tempestades virão, sempre! Quer queiramos, 

quer não. O que faz a diferença entre permanecer em pé ou ser destruído é a 

base na qual estamos alicerçados. 

A grande maioria das pessoas constrói suas vidas em bases totalmente 

frágeis. Algumas alicerçam sobre a instabilidade das riquezas. Outras sobre 

pessoas que são variáveis como as estações do ano. Existem pessoas que são 

más, não nos fazem bem. Há sanguessugas da alma. Já conheci várias pessoas 

assim. Aproximam-se de você apenas para sugar sua essência. Vampiros da 

felicidade alheia. Pessoas falsas, línguas mentirosas. E esse tipo de 

relacionamento nos sufocam.  

 Por isso a Bíblia diz que “maldito é o homem que confia no homem” 

(Jeremias 17.5). Não é que não podemos confiar em ninguém além de nós 

mesmos; não é que não devemos confiar nas pessoas, claro que precisamos 

confiar em alguém. Nem todo mundo é mau... No entanto, a natureza humana, 

pecaminosa, torna o homem um ser astucioso e egoísta. Maldito é o homem que 

confia também em si mesmo, no seu braço, na sua inteligência. Que não 

reconhece Deus em seus caminhos. 

 

SE NÃO DESTRUIRMOS NÃO SOBRARÁ ESPAÇO PARA O NOVO 

 

 Pessoas que nos enganam, nos traem, nos entristecem, a melhor coisa a 

fazer é destruir esse tipo de relacionamento em nossa alma. Senão corremos o 

risco de adoecermos por causa do veneno alheio. O grande problema é que 

algumas pessoas não conseguem demolir esses muros que se fixam na alma. 

 As pessoas que mais nos decepcionam são aquelas mais próximas. 

Aquelas que nunca esperamos palavras que causam dor. Muitos são aqueles que 

nos decepcionam, mas, infelizmente, decepcionamos também muita gente. O 

próprio Jesus não escapou de pessoas assim. Lembra-se de Judas? 
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H. Jackson Brown já disse que: “As decepções na vida são como quebra-

molas – coisas que se tem que ultrapassar pra poder desfrutar do resto da 

viagem”. 

O que a Bíblia diz é que temos que confiar plenamente e 

indubitavelmente em Deus. Se fizermos do homem o nosso braço forte, com 

certeza em algum momento podemos ser decepcionados – os políticos que não 

me deixam mentir. Por que isso acontece? Porque o homem é imperfeito, falho, 

sujeito a mudanças e variações da vontade. 

Aquele que diz hoje: “Eu estou com você, pode contar comigo”, às vezes é 

o primeiro a fugir quando sabe que você está passando por alguma aflição ou 

tribulação. Jesus é diferente. Graças a Deus que Ele é diferente. Nele podemos 

confiar plenamente. Ele diz: “Eis que estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos” (Mateus 28.20). 

Você percebe? “Todos os dias”. Nos dias bons ou nos maus. Na alegria e 

na tristeza. Estou com você, Ele diz, estou do seu lado. Estou segurando sua 

mão. Pensando nisso criei esse verso: 

 

“Nos momentos de derrota é Ele que te sustém, 

Nos momentos de angústia Sua paz você já tem, 

Então, confie apenas, 

E espera no Senhor, 

Sua Graça Ele te dá, 

E te enche de amor, 

Se os dias são de trevas, 

De tristeza e de temor, 

Descansa, pois, em Cristo, 

Sua vitória já chegou”. 

 

Ele não está mais pendurado numa cruz. Ele ressuscitou! Ele está vivo! 

Ele está aí perto de você. Você percebe Sua presença? 

Destrua o que te destrói. Existe o tempo de destruir, mas, graças a Deus 

também existe o tempo de construir... 
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TEMPO DE EDIFICAR... 

 

 

 

 

A VIDA É UM LIVRO 

 

Às vezes somos de capa dura... pela dureza normal, 
Às vezes somos brochura... mais maleável, sem muito mal, 

Às vezes espiral... nos enroscamos nesse viver, 
Às vezes reciclado... mudamos sempre desde o nascer. 

A vida é um grande livro, então viva sempre para escrever, 
Nesse livro nada é escrito pelo destino... mas por você, 
Seja de bom ou de ruim... seja em Dó ou mesmo em Si, 

Alegre-se, sorria, lembre-se dos outros e não se esqueça de ti. 
Escrevemos enquanto vivemos, 

Cada dia... cada momento... cada emoção, 
Cada erro... cada escorrego... cada correção. 

Vivemos enquanto escrevemos, 
Por isso não deixe ninguém escrever, 

Você é o dono das páginas... todos os dias enquanto viver. 
 

 

 A vida é assim: somos um livro! Todos os dias temos uma página em 

branco para escrevermos uma nova história. Como digo no meu poema acima: 

“Às vezes somos de capa dura, pela dureza normal”. A dureza da vida em 

determinados momentos nos deixa marcas para o restante de nossos dias. 

Vamos vivendo endurecidos para tudo e todos. A sua vida é assim? 

Outras vezes a vida é um livro de capa brochura, mais maleável, mais 

desdobrável. Simples, sem muita dureza. Com mais alegria, com mais 

compreensão e amor. Ou às vezes espiral, nos enroscamos nesse viver. 

Acontecem coisas que nos enroscam, nos amarram ou tiram nosso chão. Coloca-

nos em situações difíceis, incompreensíveis, esmagadoras. Nesses momentos, as 

lágrimas rolam mais facilmente e não conseguimos ver dias de sol.  

Ou então a vida vira um livro reciclado. Penso que a vida é também a arte 

de reciclar. Todos os momentos que passamos é uma oportunidade de mudar, 

transformar-se. Não importa quão difícil seja o momento. Sempre podemos 

reciclar o que não presta. Transformar em coisas úteis!  
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É mais ou menos isso o que o Apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu: 

“E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que 

a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a 

esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está 

derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” 

(Romanos 5.3-5). 

Geralmente escrevo meus textos numa agenda. Tenho várias no meu 

escritório e levo sempre uma comigo. Vou escrevendo sem pretensões. Às vezes 

surge uma ideia, uma frase, uma história. Alguns escritores tem essa mania, não 

conseguem desprender-se de papel e caneta. Quando escrevo e coloco no 

computador ou numa publicação, geralmente rasgo as folhas da agenda, ou 

então risco todo o texto que escrevi, como que aliviado por ter passado por 

aquele processo. Penso que é isso que devemos fazer na vida também... 

Você tem uma página rabiscada, manchada, aquela que você sempre tem 

olhado com tristeza? Rasgue-a, jogue fora. Risque isso da sua vida. Não vale a 

pena ficar olhando e pensando como seria diferente. Olhe sempre as páginas em 

branco. Quantas histórias boas ainda podem ser escritas. Você percebe isso? 

Você sempre tem páginas em branco. Uma nova história, um novo tempo. 

Novas emoções... É tempo de edificar, construir. Deus já nos deu todo o 

material, vamos colocar a mão na massa? 

Machado de Assis já disse que para se escrever uma nova frase na lousa é 

preciso apagar as frases escritas. Concordo plenamente com ele. Apague sem 

pena. Passe a borracha, você não precisa ficar remoendo o passado. Se 

culpando. Se martirizando. Não se pode mudar o ontem, mas podemos fazer um 

amanhã mais construtivo. 

 

A VIDA É UM RISCO, SÓ NÃO ARRISCA QUEM JÁ MORREU. 

 

Alguém já disse que o maior erro que você pode cometer é o de ficar o 

tempo todo com medo de cometer algum. Jesus tratou com muita gente. Uma 

das passagens mais significativas é a da mulher adúltera. 

Diz o texto que alguns religiosos flagraram uma mulher adulterando. Eles 

a pegaram e trouxeram para que Jesus desse o seu parecer. Eles queriam apenas 
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testar a Cristo: “E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi 

apanhada, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as 

tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para 

que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo 

na terra” (João 8.4-6).  

Jesus não lhes dá atenção. Então eles insistiram e arguiram a Cristo 

novamente. O Mestre apenas faz a seguinte afirmação: “Aquele que de entre vós 

está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela” (versículo 7). Diz o 

texto que arguidos pela consciência foram saindo, primeiro os mais velhos até 

os mais moços. 

Logo em seguida, diz o texto: “Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: 

‘Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?’. ‘Ninguém, Senhor’, disse ela. 

Declarou Jesus: ‘Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de 

pecado’” (João 8.10-11). Jesus simplesmente disse: “Vá e não peques mais”. 

Sem exigências, sem opressões religiosas para cumprir. A Graça de Deus é 

assim, liberta o encarcerado, não o aprisiona.  

Religião é que tem a mania de acorrentar. Andar conforme as regras 

estabelecidas pelos “entendidos” de plantão. Não toque nisso, não toque 

naquilo; segundo preceitos e doutrinas dos homens. Os religiosos sempre tem 

pedras na mão. Não conseguem exercer a Graça de Deus. São justos aos seus 

próprios olhos. Conheço muita gente religiosa que ainda não descobriu a Graça 

transformadora de Jesus. Um perdão tão cheio de Graça que grande parte dos 

religiosos de hoje não faz ideia de como é, pois, nunca o experimentou. 

Jesus deu uma nova oportunidade aquela mulher, e nos tem dado 

sempre: “Vá e não peques mais”. É como que dissesse: “Vire a página, construa 

de novo, agora melhor do que antes. Eu não estou aqui para te condenar, mas 

para te ajudar”. Aquela mulher não podia reconstruir com o coração cheio de 

culpa. A culpa adoece a alma. É tempo de construir! 

 

O QUE FAZER PARA SE CONSTRUIR DE FORMA ADEQUADA? 
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1. Estratégia.  

 

Todo bom construtor sabe que para se construir adequadamente deve-se ter 

uma boa estratégia. No caso, uma planta, para saber por onde começar e como 

ficará ao terminar. Ninguém começa a construir sem saber onde ficarão os 

quartos, a sala, o banheiro, etc. Isso é lógico e prudente! 

Às vezes fica difícil definir algumas etimologias. A palavra estratégia, 

para alguns, vem do grego: Strategia, “ofício ou comando de um general”, de 

Strategos, “general”, formada por Stratos, “multidão, exército, expedição”, 

literalmente “aquilo que se espalha”, mais Agos, “o que chefia, líder”, de Agein, 

“liderar, comandar”. 

Afirma-se que o termo “estratégia” foi primeiramente utilizado há 

aproximadamente 3.000 anos pelo filósofo e estrategista chinês Sun Tzu, 

famoso por escrever o livro “A arte da guerra”. Segundo outros, o vocábulo teve 

sua origem na Grécia Antiga, significando “a arte do geral”, adquirindo, 

posteriormente, uma conotação voltada para a guerra. 

Ou seja, é como um plano de guerra que o general traça para conseguir 

um determinado objetivo. Na vida também precisamos de estratégias. Conheço 

várias pessoas que adotam a filosofia do “deixa a vida me levar”. Não tem 

planos, sonhos, estratégias para se conseguir objetivos. Você é assim? Já parou 

para pensar como gostaria de estar daqui a cinco anos? Estratégia é isso. Você 

traça planos e procura desenvolvê-los para conseguir aquilo que você almejou. 

Por exemplo, você pode pensar: “daqui a cinco anos eu quero ser um 

professor de História”. O que você tem que fazer para chegar a esse objetivo? 

Um curso de História! Depois esperar um concurso. Tudo dentro do plano, ou 

estratégia, que você pensou de antemão. Assim você estará construindo de 

forma mais segura. Tenha alvos e faça o que puder para atingí-los. Alvos 

mensuráveis, claro! Não adianta querer ser bombeiro se você tem medo de 

altura. Ou querer ser professor de Matemática se você sabe que não tem a 

mínima vocação para os números... 
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2. Tempo.  

 

Para se construir adequadamente é preciso também que se dê tempo para 

que os sonhos virem realidade. Não se constrói uma casa do dia pra noite. 

Ninguém diz: “eu quero ser poeta” e em uma semana escreve um livro de 500 

páginas, por exemplo. É preciso tempo para aperfeiçoar-se, amadurecer-se.  

Nada sai bem feito se for feito às pressas. O tempo nos permite avaliar 

melhor a construção. Seja ela de uma casa ou de qualquer obra. Até mesmo nos 

relacionamentos. Não se pode conhecer uma pessoa em um dia e no outro a 

pedir em casamento. Se isso acontece, no mínimo, é imprudente. Muitas vezes 

convivemos com pessoas há anos e não as conhecemos bem. 

Tem um ditado popular que diz: “quer conhecer uma pessoa, coma um 

quilo de sal com ela”. Ou seja, ninguém come um quilo de sal de uma só vez. É 

preciso tempo. Uma pitadinha aqui, outra ali. Amanhã e depois... 

 

3. Dedicação.  

 

Qualquer construção para que saia a contento precisa de intensa dedicação. 

Ninguém diz, por exemplo: “pedreiros, vou deixar vocês à vontade para 

construir minha casa, daqui a três meses eu volto pra ver como ficou”. Assim é 

numa casa como também nos relacionamentos. Tem que se envolver 

completamente. Um casal para ser feliz precisa dedicar-se um ao outro, do 

contrário, por mais que o amor seja verdadeiro, ele esfriará. 

Com as amizades é da mesma forma. Os melhores amigos são aqueles 

que dedicamos mais atenção. E os que mais gostamos são aqueles que nos dão 

atenção. Já tive muitos amigos na infância. Mas, por que muitos deles não são 

mais meus amigos depois de adultos? Pelo simples fato de que não dediquei 

tempo suficiente para preservá-los como amigos. Isso acontece de forma 

natural. Às vezes vamos morar distantes, ou encontramos novos amigos mais 

preciosos e chegados.  

Na área profissional também é assim. “Ah, quero construir uma carreira 

de sucesso” – talvez pense. Tá bom, e daí, tem feito o que para que isso 

aconteça? Tem estudado? Tem procurado melhorar na sua área sempre? 
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Grande parte das pessoas quer que as coisas aconteçam sem o menor esforço 

possível. Igual àquele que escuta as propagandas de emagrecimento: 

“Emagreça em sete dias sem esforço”. Não existe tal coisa. Não se emagrece 

com saúde sem esforço algum... 

O Apóstolo Tiago nos ensina que “... o homem que vacila assemelha-se à 

onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. 

Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor” 

(Tiago 1.6-7). Até para pedir sabedoria a Deus temos que crer que Ele nos dará, 

sem vacilar. Podemos entender que Deus não se agrada do vacilão. Pode-se 

dizer que um vacilão é um homem que não tem noção das coisas, não usa 

de bom senso ao se referir a alguém ou a uma situação; alguém que não tem 

firmeza. E você, é um vacilão? 

 

4. Escolhas.  

 

Para se construir bem é preciso fazer as escolhas certas. Comprar o 

melhor material, procurar escolher as profissões certas. Saber escolher 

amizades verdadeiras. A vida é assim: uma sucessão de escolhas. É bem verdade 

que muitas vezes escolhemos errado. Não temos cuidado e juntamos um 

material inferior. Tanto numa casa quanto na vida. E todo material ruim com o 

tempo nos dá problemas inimagináveis. 

Escolher não é tarefa fácil. O próprio Jesus escolheu, dentre tantos, doze 

homens, doze discípulos. Dos doze, um o traiu, outro o negou e o terceiro 

duvidou. Mesmo assim Ele os amou profundamente. Interessante é que Ele 

sabia quem era cada um, e sobre a natureza humana, diz a Bíblia que: “... não 

precisava de alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele 

mesmo sabia o que era a natureza humana” (João 2.25).  

Construa enquanto pode porque chegarão os dias de chorar... 
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TEMPO DE CHORAR... 

 

 

 

VONTADE DE CHORAR 

  

Estou com uma vontade de chorar, 
Assim, do nada... 
Talvez eu chore, 

Quem sabe melhore. 
Quem sabe a alma, 
Fica mais calma. 

Será que é saudade, 
Daquilo que não vivi? 

Se for, é maldade, 
Sofrer pelo que não senti. 

Mas o choro é bom, 
Te coloca no tom, 

De uma alma que quer amar, 
E o choro alivia, 
Nessas utopias... 

Perdoe-me... sou como o alto-mar. 
 

 

Minha querida mãe é mais esperta do que você pode imaginar! Quando 

queria nos dar uma correção corria atrás da gente. Eu e meu irmão, Arlindo 

Neto, corríamos pela casa e minha mãe vinha atrás com a sandália na mão. 

Corre pra cá, pra lá. Sabíamos que a surra era inevitável, ela sempre cumpria a 

promessa. Só queríamos prolongar por mais um tempo a dor que iríamos sentir. 

Andávamos em torno da mesa, e nossa mãe atrás numa perseguição feroz. Pega 

mais não pega. Quando ela se sentia um pouco cansada, de repente, ela dizia: 

“Se correrem mais eu vou bater mais, e se ficarem parados eu bato menos”.  

Que dúvida terrível! Correr ou não correr? Ficávamos estacionados 

tentando decifrar as verdadeiras intenções de nossa mãe. Trabalho perdido... 

Nessa fração de segundos, enquanto decidíamos, ela nos alcançava e segurava-

nos pela mão. Agora não tinha mais saída. Interessante é que mesmo correndo 

em outras ocasiões, as palmadas eram as mesmas. Parados ou não, nenhuma 

diferença havia. Como a gente era inocente!    
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Ela sempre nos deixava em dúvida... Minha mãe, quando nos dava uma 

surra, quase sempre dizia: “Engula o choro”! Já ouviu essa expressão? No 

Nordeste é bem conhecida. Engolir o choro significa parar imediatamente de 

chorar. Ficar “chorando pra dentro”. Aqueles soluços intermitentes junto com o 

desejo de colocar tudo pra fora. Era uma agonia! Já engoli muito choro. Aquela 

vontade louca de chorar, berrar mesmo. Quando a gente engolia o choro ficava 

com um nó na garganta. Já experimentou isso? 

Mas, o que é o choro? O choro é uma reação do corpo a diferentes 

sensações: alegria, tristeza, dor, raiva, paixão. Ajudam-nos a passar pelas 

situações difíceis... Depois do choro vem o alívio. As lágrimas ficam no aparelho 

lacrimal ─ grupo de órgãos que fica em nossos olhos. Nunca paramos de 

produzir lágrimas. Elas lavam, protegem e lubrificam os nossos olhos. Elas 

existem para que possamos enxergar melhor.   

 

NÃO É CHORO, É SÓ ÁGUA QUE VAZOU DA ALMA... 

 

Quem chora não quer explicações científicas. Choramos porque 

choramos e, às vezes, choramos sem nem saber o porquê. Eu, particularmente, 

choro pelas mais diversas razões. Basta assistir a um filme triste; vê um belo 

exemplo em algum programa de televisão; quando ouço uma linda canção – 

daquelas que tocam na alma. Ou, uma recordação que fica impregnada na 

mente e que vem à tona nos momentos de quietude. 

É mentira que homens não choram. Hoje mesmo, quando acordei, assisti 

a uma reportagem sobre um senhor com mais de 70 anos que se formara em 

Direito junto com o neto. História linda, emocionante. Pronto, chorei de 

emoção. Quando acordei minha mulher para tomarmos café juntos, depois que 

lhe contei a linda história, ela logo perguntou: “Chorasse?”. Respondi convicto: 

“Claro que não!”. Homem chora, mas detesta admitir! 

Acontece também quando assisto a um filme com minha filha Rachêl. 

Sempre que tem um momento emocionante ela vira o rosto pra ver se estou 

chorando. Quando me flagra, logo disfarço esfregando os olhos e dizendo: “o 

que foi?”. Ela começa a rir e diz: “O senhor tava chorando né?”. Que nada! – 

respondo. É que bocejei, daí os olhos ficaram com lágrimas.   
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Para alguns – ou serão todos –, o choro é o escape da alma. Lágrimas 

rolam, tanto nos momentos de alegria, quanto de tristezas. As lágrimas dos dias 

alegres rolam mais fáceis, mais leves e sem peso. Já as lágrimas dos dias tristes 

são pesadas, duras e implacáveis. Parece que pesa mais ainda nossa alma. Como 

nos diz Salomão: “O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz 

secar os ossos” (Provérbios 17.22). Ou, como disse Cecília Meireles: 

 

“O choro vem perto dos olhos para que a dor transborde e caia.  

O choro vem quase chorando, como a onda que toca na praia. 

Descem dos céus ordens augustas e o mar leva a onda para o centro. 

O choro foge sem vestígios, mas deixando náufragos dentro!” 

 

Nos dias de tristeza o coração fica apertado, parece que vai parar. Aquela 

dor penetrante como uma espada. Todos nós já passamos momentos assim. Vez 

por outra, encontro pessoas que querem engolir seu choro. Não faça isso. Somos 

náufragos no mar de nossos sentimentos. No alto-mar de nossas dores e 

angústias. Às vezes, tempestades são inevitáveis! Mas, o importante é saber que 

não duram para sempre. Nos dias de chuva o sol não deixa de existir, nossos 

olhos é que não conseguem, por enquanto, ver além. 

Até Jesus chorou. “Jesus chorou”. Então os judeus disseram: “Vejam 

como ele o amava!” (João 11.35-36). Apesar de ser Deus, Jesus como homem 

mostrou-se sensível às dores dos outros. Chorou, mesmo Ele sendo ungido com 

o óleo da alegria, conforme nos diz Hebreus 1.9. É natural, gente que rir, 

também chorar – e muitas vezes chora-se mais do que se rir.  

 

CHOREI... PRONTO ADIMITO.  

 

Mas, e daí? Se eu choro é sinal que estou vivo, e se estou vivo toda 

lágrima pode converter-se em riso. Só os mortos não choram. Ainda bem que 

Jesus chorou. Já pensou se ele mostrasse a dureza de uma alma desértica, como 

alguns religiosos acham que se deve ser? Poderíamos cair no erro de pensar que 

gente espiritual não deveria chorar. Logo poderiam criar uma igreja cujo título 

seria: “Igreja de Jesus Cristo Para os Fortes Que não Choram Jamais”. Deus 
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nos livre de tal pensamento! Você gostaria de ser membro dessa igreja? Espero 

que não... 

Procure sempre olhar o lado positivo – sempre há. Pedro afundou porque 

começou a olhar as ondas ao seu redor (Mateus 14.30). Deixou de olhar o 

Mestre e contemplar o momento do milagre. Tirou os olhos daquele que disse: 

“Vem!”, e começou a escutar o barulho das ondas. Sair vitorioso sobre toda 

tribulação depende de onde você tem colocado os olhos, e que vozes você decide 

ouvir. Muita gente é assim. Ou como disse Machado de Assis: “Há pessoas que 

choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber 

que os espinhos têm rosas!”. 

Apesar de toda lágrima que possamos derramar nunca devemos esquecer 

que Deus é o Deus de toda consolação (II Coríntios 1.3-4). Ele nos consola, diz o 

Apóstolo Paulo, para que possamos consolar a outros com a mesma consolação 

de que fomos consolados. Lembre-se de que: “... O choro pode durar uma noite, 

mas a alegria vem pela manhã”. Salmos 30.5.  

Com Deus não precisamos engolir o choro. Ele quer que você derrame 

seu coração diante dEle, sem máscaras, sem desculpas, com sinceridade. Se 

estiver doendo, diga! Só quem chora aos pés de Jesus pode escutar: “A tua fé te 

salvou. Vai em paz” (Lucas 7.36-50). Chore muito, mas não fique chorando pra 

sempre. Lembre-se: haverá tempo de rir... 
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TEMPO DE RIR... 

 

 

 

SORRIA 

 

Sorriso ou pranto? 
É vírgula ou ponto? 

Se bem ou mal, 
Sorria sempre, 

Pois por enquanto, 
Aquele ponto, 
Não é o final. 

 

 

“Um dia sem rir é um dia desperdiçado”, já dizia Charles Chaplin. 

Concordo com ele. A vida já tem muita coisa ruim pra nos deixar tristes e 

deprimidos: mortes, assassinatos, tragédias, doenças, etc. Sorrir é bom pra alma 

e nem sempre sorrir é sinônimo de estar alegre, mas quando alguém está alegre, 

não ficará sem sorrir.  

O riso, na história, sempre foi incompreendido. Nas obras de Filebo e a 

República de Platão e também na Poética de Aristóteles já se encontram 

comentários sobre o riso. Platão diz que o risível é como um vício. Para ele, o 

riso e o risível seriam prazeres falsos, onde só os medíocres vivem rindo, pois 

entendia que o riso afasta-os de buscar o prazer da verdade filosófica. 

Na Idade Média, em geral, o riso foi condenado. Muitos pais da Igreja 

condenaram-no sob qualquer aspecto. Alguns partiram do pressuposto de que 

Jesus nunca rira. Por isso, para a Igreja, um cristão não deveria rir, à 

semelhança do Mestre. O riso teria aparecido na história cristã, segundo 

pensavam, quando Adão pecou, sendo assim uma fraqueza humana. Não sei se é 

verdade, mas diz-se que Martinho Lutero não achava assim... Ele havia dito que: 

“Se é proibido rir no céu, não quero ir para lá”. 

Regra geral, o riso demorou para ser reconhecido como algo benéfico. No 

entanto, Salomão já sabia que “o coração alegre é como o bom remédio” 

(Provérbios 17.22). O riso é terapêutico. Nos tempos hodiernos o estudo do 
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humor, do riso e de seus efeitos psicológicos e fisiológicos é conhecido 

como “gelotologia”. 

Até hoje, alguns acham que todo pregador tem que ser sério. Quem disse 

que todo pregador deve ser sisudo, visceralmente sério? Charles Spurgeon, 

conhecido como o príncipe dos pregadores, era muito bem-humorado. O Dr. 

Larry Michael falando sobre Spurgeon disse que: “Em tempos duros e tempos 

de doença, o humor era um meio de ele tratar com sua situação. Era um 

mecanismo eficiente para ele. Sempre existirão épocas de tristeza e alegria 

para o líder consciente. Porém, o líder que aprende a equilibrar os dois 

aprenderá a disciplina de empregar o riso e a alegria em sua vida. Isto pode 

fazer uma diferença muito grande no cumprimento e propósitos do seu serviço 

ao Senhor”.  

 No período bíblico existiam os pranteadores profissionais. Eram pessoas 

pagas para chorar nos funerais. Mas, por que não existiam os sorridentes 

profissionais para que pudessem rir nas comemorações especiais? Não precisa 

né? Atores choram com facilidade. Mas, para rir é mais difícil. Quando alguém o 

faz sem vontade, falsamente, logo se percebe. Daí, vem a expressão “sorriso 

amarelo”. O riso tem que vir de dentro, do âmago do ser. Das regiões abissais da 

alma. Quando isso acontece, rir-se com gosto! 

 

RIR É O MAIOR BARATO, E É DE GRAÇA. 

 

 Deixe-me contar uma história, mas você não pode rir. Conheço um rapaz 

que quando era criança queria usar óculos. Achava charmoso. E para que o 

sonho se realizasse ele teve a brilhante ideia de ficar olhando para tela da 

televisão, bem de pertinho, com o objetivo de prejudicar a vista – siga meu 

conselho, não faça isso. Menino tolo! A mãe dele sempre que via reclamava: 

 – Menino, sai da frente dessa televisão, quer ficar cego? 

 Ele obedecia até a mãe sair da sala. Assim que ela saia, ele voltava a olhar 

fixamente a tela. O resultado é que seu sonho – ou será pesadelo? – se realizou. 

 Pois é, hoje eu uso óculos... 
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JÁ COMEU LÁGRIMAS? 

 

 Vou te confessar outra coisa: sou traumatizado... 

 Calma! Deixe-me compartilhar meu trauma com você. Quando criança, – 

não faz muito tempo assim – eu e minha irmã Laudicéia estávamos na mesa 

esperando o jantar. E o que era? Jerimum com leite (em outros lugares chama-

se abóbora). Minha mãe, como de costume, colocava a comida em nossos 

pratos. Laudicéia e eu começamos a arengar – é assim que chamamos discutir 

no interior da Paraíba. A nossa “discussão” era mais ou menos assim: 

– No seu prato tem mais que no meu! Mainha, a senhora colocou mais 

pra Laudicéia do que pra mim.  

– Tem não mainha, no de Júnior é que tem mais. 

Minha querida mãe, observando o debate com aquela peculiar paciência 

nordestina, disse: 

– Vocês estão brigando por causa de comida? Vou encher o prato dos 

dois. Agora quero ver se vocês vão comer! 

Ela fez o que prometera. Encheu nossos pratos com gosto. Talvez você 

pense: “Que bom, que mãe maravilhosa”! Que bom nada, você não conhece 

minha mãe nos momentos de fúria... Ela encheu os pratos, ficou em pé ao nosso 

lado com a sandália na mão – sandália essa que nós dois conhecíamos bem – e 

disse: 

– Vocês vão comer tudo, não é para sobrar nada. E quando terminar vão 

apanhar para deixarem de ser gulosos. 

Era comendo jerimum com leite e as lágrimas caindo no prato. No final 

das contas, foi jerimum, leite, lágrimas e surra. Desde esse dia detesto jerimum 

com leite.  

Quer me ver triste? Convide-me para comer jerimum com leite. Está 

rindo né? Porque não foi com você. 

Mas, louvo a Deus pelas correções da minha mãe. Em provérbios 29.15 

está escrito: “A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si 

mesma envergonha a sua mãe”.  

Naquele tempo não existia o Conselho Tutelar, só os conselhos sábios de 

minha mãe. Não existia a Vara da Infância, mas existia a vara da correção dos 
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meus pais. Não... Não estou advogando a violência como forma de tratar uma 

criança. Correção é uma coisa, violência doméstica é outra totalmente diferente.  

Sabe o que aprendi com a história do Jerimum? 

 

1. Primeiro: que aquilo que é gostoso, pode se tornar em 

algo ruim. Nem tudo o que é gostoso faz bem. Camarão para alguns é muito 

gostoso, mas para aqueles que tem alergia pode até matá-los. Os remédios são 

feitos para curar, mas se forem mal administrados ou tomados de qualquer 

forma pode fazer muito mal. Você consegue ver na sua vida o que parece ser 

gostoso, mas no final está te matando?  

 

2. Segundo: não compare o que você tem com o que o outro 

possui. Eu sei apanhei porque mereci, mas se eu e minha irmã estivéssemos 

calados, satisfeitos com o que já tínhamos, teríamos evitado apanhar. Um 

grande mal do ser humano chama-se insatisfação. Às vezes esquecemos de 

agradecer a Deus pelo que já temos e passamos o tempo reclamando daquilo 

que não possuímos. Insatisfação é a arrogante pretensão de dizer a Deus: “Não 

estou gostando do que o Senhor está me dando! Eu mereço muito mais”.   

 

3. Terceiro: nem só de jerimum vive o homem. Até nas coisas 

que deixamos de experimentar pode se tornar em algo benéfico depois. 

Podemos trocar o bom pelo melhor. Jerimum é bom, mas temos outros 

alimentos para nos saciar. Experimente coisas novas, diferentes. Novos sabores, 

novas sensações. A vida é muito mais do que jerimum. 

 

4. Quarto: algumas lições levamos para o resto da vida. 

Nada acontece por acaso debaixo do sol. Em todas as experiências que 

passamos, boas ou ruins, podemos aprender algo. Devemos descansar em Deus 

e saber que Ele tem cuidado de nós, até nos momentos que achamos que não há 

saída. A vida sempre nos traz novas lições, resta-nos apenas aprender ou 

apanhar. Você decide! Tire essa expressão chata da cara. Sorria enquanto não 

chegar o ponto final. 
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5. Quinto: às vezes só aprendemos depois que apanhamos. 

Depois da surra, nunca mais esqueci a lição. Já notou que os momentos de dor 

são inesquecíveis? Passei por muitos outros momentos alegres, mas não me 

recordo de todos. Com certeza tive momentos maravilhosos com minha irmã. 

Mas os momentos de dor nos deixam cicatrizes para o resto da vida. Não espere 

apanhar para aprender.  

 

6. Por fim: minha mãe é demais. Você vai dizer: “Tem nada a 

ver esse ponto”. Tá bom, você tá certo. Coloquei este ponto só para falar da 

minha mãe de novo. Fazer o quê? Eu a amo, com ou sem jerimum. Lembre-se 

de uma coisa: “Ninguém é feliz o tempo todo. Nem precisa. A felicidade não 

está no tempo, está no momento, quando a gente nem nota o tempo passar”. 

Aproveite o tempo de rir, pois haverá o tempo de prantear... 
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TEMPO DE PRANTEAR... 

 

 

 

COMENTÁRIO PÓSTUMO 

 

Quando eu partir, 
Gostaria de ouvir, 

Dos meus melhores amigos, 
Ao som dos meus últimos suspiros: 

Foi poeta, 
Foi amigo, 
Foi atleta, 

Sem ter sido, 
Mas foi o que quis, 
Viveu com ardor, 
Morreu de amor, 

Somente foi... Mas foi feliz! 
 

  

 Prantear parece sinônimo de chorar. Para mim é diferente. Choramos por 

diversas razões – como falei no capítulo anterior – tanto nos momentos bons 

quanto nos ruins. Mas, prantear é mais forte. Prantear é aquele choro 

derramado como cachoeira da alma. O resultado de uma dor tão intensa que é 

quase incontrolável.  

Por exemplo, em I Samuel 25.1 diz que: “Faleceu Samuel; todo Israel se 

ajuntou, e o prantearam”. Prantear é a dor da perda, do luto. A dor que poucos 

querem sentir, mas que inevitavelmente se sente. As lágrimas das tragédias da 

vida. É uma dor tão intensa que a pessoa acha que vai morrer também. Você já 

sentiu uma dor assim? 

Infelizmente na vida passamos pelos mais diversos problemas, alguns 

inimagináveis. Já perdi pessoas queridas. A umas, não tive a oportunidade de 

dizer o quanto eu as amava. Outras, não me deram o último abraço; e algumas, 

sinto falta de tê-las ao meu lado. Muitas já consolei, e outras tantas não pude 

fazê-lo. Queria apenas dizer-lhes adeus. Segurar em sua mão, apertar com 

carinho e chorar até as últimas lágrimas.  
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Um pouco antes de meu sogro falecer, já doente, percebi que ele queria 

me falar alguma coisa. Eu estava perto dele assistindo TV. Num momento, ele 

colocou a mão no meu joelho. Eu segurei sua mão de leve. Apertei só pra que ele 

percebesse que eu estava ali para o que precisasse. Ele apenas me olhou e 

deixou rolar uma lágrima no canto do olho. Alguns gestos de carinho não 

necessitam de palavras... 

Nem tudo na vida precisamos entender. Jó passou por perdas 

irreparáveis, apesar de ser um homem: “íntegro e reto, que temia a Deus e se 

desviava do mal” (Jó 1.1). Num só dia seu mundo desabou. Perdeu todos os seus 

bens e principalmente seus filhos. Além disso, adquiriu uma doença que o 

deixava cheio de feridas da cabeça aos pés. Já imaginou passar o que ele 

passou? Quantas vezes acontecem coisas em nossas vidas que nos fazem 

perguntar: “Como Deus faz isso comigo? Será que Deus não está vendo meu 

sofrimento? Onde está Seu amor? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que 

Deus não vai agir em meu favor?” 

 

DEPOIS DO PRANTO, PRONTO, ME APRONTO, ME APRUMO... 

 

Interessante é que Jó questiona a Deus sobre o seu sofrimento (Jó 3.24). 

Todos nós temos dúvidas quando estamos em meio à aflição. Queremos sempre 

saber o porquê? Mas, Ele não responde a todas as perguntas de Jó. Quem se 

atreve a dar explicações são os seus amigos. Deus apenas mostra quem Ele é, 

Sua grandiosidade e poder. Jó entende que Deus é Deus e faz todas as coisas de 

acordo com Sua vontade: "Sou indigno; que te responderia eu? Ponho a mão na 

minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes, porém não 

prosseguirei" (Jó 40:4-5). Ainda disse: “Na verdade, falei do que não entendia; 

coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia... Por isso, 

me abomino e me arrependo no pó e na cinza" (Jó 42.3,6). 

Nos momentos de angústia, nem sempre precisamos saber as respostas 

das nossas inquietudes. Basta um bom colo pra chorar. Derramar a alma. 

Prantear o pranto inconsolável da dor. Apesar de que tem dores que são 

inconsoláveis. Como consolar uma mãe que perdeu um filho precocemente? 

Como consolar uma mulher cujo marido foi assassinado brutalmente? Ou um 
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filho que perdeu sua mãe querida, cujo câncer a matou? Como consolar 

corações despedaçados, estilhaçados como um cristal quebrado? 

Esse é o tempo de gemer. Só quem já passou por uma dor assim sabe do 

que estou falando. Saiba disso: às vezes não tem jeito, faz parte da vida, um dia 

temos que prantear.  

Certa vez Davi passou um momento assim. Aliás, vários! Mas vou falar 

apenas de um. Seu filho, fruto de seu envolvimento com Bate-Seba, havia 

morrido. Ele, Davi, pranteou profundamente, se humilhou, mas Deus não lhe 

atendeu (II Samuel 12.19-23). Às vezes Deus não nos dá uma resposta. Como 

disse, tem momentos que queremos uma resposta. Um porquê. Deus fica em 

silêncio. Mas isso não quer dizer que Deus não está contemplando nossa dor. 

 Davi fez o que qualquer pai normal faria. Enquanto seu filho estava 

doente ele: chorou, buscou a Deus, jejuou. No entanto, quando ele recebeu a 

notícia que a criança morrera, fez o que poucos pais fariam: foi imediatamente 

adorar a Deus. Parece insensatez. Isso lá era hora de ir adorar? Diz o texto: 

“Então, Davi se levantou da terra; lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou 

na Casa do SENHOR e adorou; depois, veio para sua casa e pediu pão; 

puseram-no diante dele, e ele comeu”. (2Samuel 12.20). 

Logicamente seus servos não entenderam essa atitude, e questionaram-

no: “Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste 

e choraste; porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. 

Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem 

sabe se o SENHOR se compadecerá de mim, e continuará viva a criança? 

Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu 

irei a ela, porém ela não voltará para mim” (versos 21-23). 

Davi dá uma lição tremenda: a vida continua! Façamos o que se pode ser 

feito. Mas, diante da morte não há o que fazer. A não ser adorar a Deus, pois, só 

descansando em Seus braços podemos sossegar o coração. Deve-se chorar sim, 

lamentar, prantear. Ter um período de luto faz bem para a alma. No entanto, 

não se deve ficar assim pra sempre. Se isso acontece, vira-se depressão. E você 

começa a morrer também.  

  Davi sabia que existe uma vida depois desta. Ele disse: “Eu irei a ela, 

porém ela não voltará para mim”. A vida é muito mais do que nosso corpo 
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mortal. Ele tinha plena confiança de que veria de novo seu filho, no entanto, 

enquanto seres humanos temos que dar prosseguimento a vida terrena, por 

mais difícil que seja. Cumpra seu luto, mas não fique de luto pra sempre. 

Existem pessoas que quando vão num velório, por exemplo, e veem os 

familiares chorando, geralmente dizem: “Fulano, seja forte! Pare de chorar”. 

Penso que é um grande erro agir assim. Aquela pessoa está sentindo uma dor 

enorme. Uma sensação de perda, de luto. Deveríamos dizer: “Chore minha 

querida, coloque pra fora essa angústia”. Tem angústia que só sai pela via das 

lágrimas. Não dá pra guardar dentro do peito. Isso adoece a alma. 

Muitos servos de Deus passaram momentos difíceis. Habacuque, por 

exemplo, foi um deles. Contudo, deixou estas lindas palavras para nosso 

consolo: “Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; 

ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam 

mantimento; ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos 

currais não haja gado; todavia eu me alegrarei no Senhor; exultarei no Deus 

da minha salvação” (Habacuque 3.17-18). 

 

ENCONTRE A DOÇURA EM DIAS DE PRANTO 

 

Quando era criança eu tinha uma cachorrinha cujo nome era fofinha. 

Uma cachorrinha da raça “pequenez” que de fofinha só tinha o nome. Na 

realidade era brava demais, parecia estar sempre mal-humorada. Mas gostava 

dela assim mesmo. No dia que ela morreu foi um dia triste pra mim. 

Coincidentemente foi no mesmo dia que aconteceria uma festinha de 

aniversário em casa. 

Quando soube da morte de minha estressada fofinha, fui para o quarto 

chorar. Na verdade, prantear. Estava de luto. Cada vez que me lembrava dos 

momentos com minha cadelinha eu desabava em choro. Foi um dos dias mais 

difíceis da minha infância. 

Num momento, trancado em meu quarto, eis que levanto a cabeça. O que 

vejo? Um lindo bolo de aniversário. Em prantos, resolvi chegar perto pra ver 

como era. Não resisti e quis experimentar. Coloquei meu dedinho no recheio. Só 

um pouco pra não perceberem. Parei de prantear, afinal, já havia chorado 
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muito. E foi assim que lamentei a morte da minha amiga. Naquele dia aprendi 

uma grande lição: nos dias de pranto, de dor, sempre haverá uma doçura que 

nos fará alegres de novo.  

Portanto, viva intensamente, tenha paciência nos dias maus e confie 

plenamente em Deus. Saiba que o que não pode mais dar jeito devemos entregar 

a Deus. Ou como disse Sêneca: “Nisto erramos: em ver a morte à nossa frente, 

como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. 

Cada hora do nosso passado pertence à morte”.  

Sêneca tinha razão quando disse que cada hora do nosso passado 

pertence à morte. Todos os dias e anos que passaram já não os temos mais. Faz 

parte do tempo que não podemos mais recuperar. Não temos os anos que se 

foram e nem sabemos quantos ainda teremos. Eis o paradoxo da vida: o que 

temos já foi e o que teremos é futuro, e o futuro é uma incógnita. O que fazemos 

no intervalo é o que importa. 

Creia como Jó: “Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se 

levantará sobre a terra” (Jó 19.25). Prantear por um tempo é normal. Faz parte 

do luto. Mas prantear por muito tempo é depressão. Cuide-se! Mesmo que os 

dias de pranto pareçam infindáveis, lembre-se: haverá dias de dançar... 
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TEMPO DE DANÇAR... 

 

 

 

DANÇA 

 

Dança... 
A dança dos insensatos, 

Pois nessa dança, 
Entre hiatos, 

Tu somente amas. 
E nesse amor, 

Aguentas a dor, 
De uma adaga, 

Pra não ser amarga, 
Como quem não dança. 

Pois só uma criança, 
É que conhece o bem, 

Que a vida tem, 
Saltando ao léu, 

Qual pássaro no céu, 
De uma esperança, 

De uma linda dança. 
 

 

A dança é uma das artes cênicas da antiguidade. Praticamente ela é tão 

antiga quanto à própria formação do homem como indivíduo em sociedade. Ela 

está presente nas mais variadas culturas. Os gregos e romanos tinham a 

seguinte classificação de arte: a pintura, a escultura, a oratória, o teatro, a 

poesia, a música e a dança. No século XVIII, classificaram-na em dois grupos: as 

belas artes e as belas letras. As artes eram: arquitetura, escultura, pintura, 

gravura, música e coreografia. Por isso que o cinema, inventado pelos irmãos 

Lumiére, em 1895, foi classificado como a “sétima arte". As belas letras ficaram: 

a gramática, a eloquência, a poesia e a literatura.  

 

FAÇA UMA (MU) DANÇA, DANCE E MUDE... 

 

A dança no evangelicalismo moderno é quase sempre associada ao 

pecado. Alguns até acham uma “base bíblica” na dança quando a filha de 
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Salomé agradou a Herodes, levando-o a pedir a cabeça de João batista. Por isso 

a dança quase sempre é associada à coisa “pagã” e diabólica.   

Dançar é simplesmente movimentar o corpo em certo ritmo, balançar 

nem que seja só a perna. Vai dizer que você nunca balançou ao som de alguma 

música? É uma forma de expressar seus sentimentos através de movimentos. 

Pode ser acompanhada de música ou não. No Antigo Testamento a dança era 

algo presente na cultura israelita. Foi o que Davi fez em II Samuel 6.14-15: “Davi 

dançava com todas as suas forças diante do Senhor...”. A dança é uma 

manifestação artística, mas também é uma forma de divertimento ou até mesmo 

de liturgia – o que vem sendo praticado por diversas igrejas hoje em dia.  

A música hebraica tinha sua ênfase no ritmo. Havia populares canções 

que eram usadas para acompanhar os Salmos, como, por exemplo, o 22, 56 e 

60. O canto era o chamado “antifônico”, um grupo seguindo o outro, conforme I 

Samuel 18.6. Para o povo judeu a dança era tão importante quanto à música, o 

que se pode inferir, por exemplo, de Gênesis 31.27; Êxodo 15.20-21; Juízes 

21.23; Salmos 87:7; 149:3; 150.4. A celebração judaica era quase sempre 

acompanhada de danças. Como também se pode ver no Novo Testamento, 

conforme Mateus 9.23; Lucas 15.25; Mateus 11.16-17; além das diversas festas 

que o povo celebrava durante todos os anos.  

Interessante ainda notar que na Antiga Aliança, a falta de dança era 

sinônimo do juízo de Deus. Diz-nos Jeremias: “Cessou a alegria de nosso 

coração, converteu-se em lamentação a nossa dança” (Lamentações 5.15). 

Quando Deus não estava alegre isso refletia na vida social de Israel. O contrário 

também era verdadeiro: se Deus estava alegre com Seu povo, isso era motivo de 

júbilo, de festa, de danças (Jeremias 31.13; Salmos 30.11).  

 

É TEMPO DE DANÇAR 

 

Dançar não requer dinheiro, fama, nem mesmo talento. Às vezes nem 

outra pessoa. Pode-se dançar sozinho... É só se soltar, relaxar, deixar fruir. Os 

cristãos não dançam. É pecado! Ou pelo menos é o que a grande maioria acha... 

Religião faz isso, tira do ser humano a alegria de dançar.  
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Tempo de dançar de alegria. Como se dá isso? Nenhum religioso 

descobre a alegria de dançar. Eles são travados pela rigidez de sua própria 

intelectualidade religiosa. Às vezes até opressora e doentia. Dançar exige uma 

coisa muito séria: ser ridículo! 

Sabe por que muitas pessoas não dançam, nem sozinhos em casa? Medo 

de se passarem por ridículos. Claro, nem toda dança é benéfica – 

principalmente nos dias hodiernos. Falo da dança dos alegres. Dançar com a 

filha num momento de descontração. Brincar, dançar a dança dos felizes. 

Daqueles que tem paz na alma. Tem pai que é sério demais.   

Muitos acham que ser pai é ser carrasco. Não, não pense assim. Procuro, 

na medida do possível, ser um pai amoroso. Um pai que sabe a hora de falar 

sério, mas que também, na hora de brincar, brinca de verdade. Sem medo de ser 

ridículo. Um dia minha filha trouxe uma amiguinha pra brincar em casa. 

Colocaram os colchões na sala para assistirem a um filme. Quando eu cheguei 

pulei no meio delas em cima do colchão e começamos a rir. Depois soube que a 

amiguinha da minha filha perguntou a sua mãe: “Por que meu pai não é como o 

pai de Rachêl?”. 

Não sou perfeito, mas quem é? Não é preciso ser perfeito, só feliz. Não 

busco perfeição, busco a felicidade. Quando minha filha era pequena eu gostava 

de fazer compras com ela no supermercado. Pegava um carrinho de compras e 

colocava-a na frente dele olhando pra mim. Quando o corredor estava um pouco 

vazio eu dava um pequeno impulso e subia também no carrinho e brincávamos, 

como se fosse um carrinho de mão – para desespero da minha mulher. Minha 

filha adorava – e eu também. Já brincou assim? 

Tem uma cena no filme “Corajosos” que me fez chorar. É a cena do pai, 

cuja filhinha pequena pede pra dançar com ele ao ar livre. Ele tem vergonha. 

Como homem é “duro na queda” ele não o faz. Tempos depois sua filhinha vem 

a falecer. Daí, ele retorna alguns dias depois para o mesmo local que ela lhe 

pediu pra dançar. Ele começa a dançar sozinho. Imaginando ter a pequena nos 

braços de novo. Uma dor indescritível. Dá pra imaginar o que se passa no 

coração daquele pai... 

Quantas oportunidades Deus tem nos dado pra “dançar” com nossos 

filhos e não o fazemos por simples vergonha. Ou por causa do que os outros irão 
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pensar. Afinal, somos adultos sérios. Bobagem... Os momentos de felicidade 

ridícula ficam pra sempre no coração dos filhos. Você separa tempo pra brincar 

com seus filhos? Você aproveita as coisas simples da vida? Que lembranças seus 

filhos irão ter de você quando crescerem? Já parou pra pensar nisso?  

Algumas versões trazem: “tempo de saltar de alegria”. Como dançar 

significa também se movimentar, saltar de alegria é uma forma de dança. 

Acredito que da mesma forma que pranto é diferente de choro, saltar de alegria 

é diferente de sorrir. Muito mais do que estar feliz.  

Nenhuma tribulação dura para sempre. Se um dia choramos, no outro 

podemos sorrir. Assim é a vida! Há dias de se encaramujar, fechar-se em nosso 

mundinho, não querer ver ou estar com ninguém. Mas, também há dias que 

queremos dançar, comemorar, saltar de alegria. Dançar a dança dos felizes – 

deixe os invejosos devorarem-se. 

Saltar de alegria é, portanto, muito mais do que estar alegre. É uma 

alegria que transborda no corpo. O corpo fala. Não dá pra segurar, não dá pra se 

conter. Expande-se pra fora de nós.  

É mais ou menos quando a seleção brasileira faz um gol numa final da 

copa do mundo. Ou quando seu filho passa no vestibular, ou quando alguém 

ganha um prêmio muito desejado! Enfim, nesses momentos únicos em nossas 

vidas saltamos de alegria. Pulamos mesmo sem nos preocupar com aqueles que 

estão em nosso redor. 

Quando saltamos de alegria ficamos como crianças. Deixamos no 

esquecimento todas as regras da vida adulta. Todo comportamento socialmente 

aceito – não dá pra aturar um adulto que fica saltando feito criança. Adulto é 

pra ser sério, visceral o tempo todo.  Ou seja, ser adulto é chato demais. Tem 

hora que nossa alma não aguenta. Nesses momentos nos damos o presente de 

voltar a ser criança por alguns momentos. Quantos não gostariam de voltar a ser 

criança novamente?  

Eu fui uma criança feliz. Não por ter dinheiro, pois meus pais nunca 

foram ricos. Deixe-me corrigir. Meus pais eram ricos, não de dinheiro, pois este 

não traz felicidade pra ninguém. Pode trazer conforto, é claro! Constrói-se uma 

bela casa, mas não tem poder de construir, necessariamente, um belo lar. Ter 

uma casa é uma coisa, ter um lar é outra totalmente diferente.  
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Meus pais foram ricos de amor. E ainda o são. Tiveram muitas 

dificuldades juntos, tribulações e angústias, com certeza. O dinheiro não resolve 

grandes crises, o amor sim! Mas não vou falar deles. Eu estava falando da minha 

infância. 

 

A PEDRA MÁGICA 

 

Lembro-me de um dia quando eu ganhei uma pedra mágica do meu pai. 

Sim, era uma pedra mágica. Nunca me esqueci desse dia que me fez saltar de 

alegria. Aliás, só em ter meus pais comigo, já era uma grande alegria.  

Era tempo de São João e no Nordeste é diferente de todo lugar. Fogueiras 

na frente de casa. Família reunida. Não era pra festejar São João, eu sei que 

para alguns eram... Mas eu via naqueles momentos uma oportunidade para se 

ter a família junta outra vez. Aproveitar pra comer uma carne assada, um milho 

ou qualquer coisa que a gente quisesse. 

Mas eu estava falando da pedra mágica.  

Era uma pedra que quando se jogava no chão aconteciam várias 

pequenas explosões – como se fossem bombinhas. Isso me deixava intrigado. 

Como era que isso acontecia? Que mistério! 

Saltei de alegria quando vi aquilo. Era mágico. Como é bom saltar de 

alegria. Tanto o brinquedo recém-adquirido, como a alegria que estava em meu 

coração só por estarmos juntos. Depois descobri o mistério. Tá curioso pra saber 

como aquela pedra explodia?  

Muito tempo depois foi que descobri que a “mágica” era pólvora que se 

tinha colocado na pedra de alguma forma que quando ela batia no chão causava 

o atrito necessário para “pipocar” como bombinhas. Muito simples, mas muito 

mágico. Na vida é assim, coisas simples são mágicas.  

Se na sua vida não há motivos pra saltar de alegria, de dançar a dança dos 

felizes, não se desespere, Deus pode está preparando uma nova música pra tua 

alma. O lamento de tristeza será trocado pela dança da alegria. Sempre haverá 

um tempo certo para dançar. 
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APROVEITE AS GOTAS DA GRAÇA DE DEUS 

 

Sabe outro momento que me fazia saltar de alegria? Chuva. O nordestino 

sabe o que é enfrentar a seca. Quando era criança, em Esperança, cidade 

pequena do interior da Paraíba, esperava com ansiedade o tempo das chuvas. 

Não tinha ideia do que significava profundamente o problema da estiagem. O 

que queria mesmo era brincar. Eu gostava de tomar banho de chuva. Não só eu. 

Tínhamos uma turma que adorava pular de alegria. Naquela época não se tinha 

essa preocupação de ficar doente. A gente se reunia numa rua perto de casa que 

sempre “inundava” quando chovia muito. Era uma festa! Uma criança chamava 

outra. Nem se pensava em leptospirose. Já tomou banho de chuva? Penso que 

as crianças de hoje não sabem como é terapêutico um belo banho de chuva. 

A vida é como um bom banho de chuva. Só fica bom quando 

aproveitamos com os amigos. Só se aproveita bem quando não levamos em 

conta os riscos. Relaxamos, aproveitando cada gota que Deus nos proporciona, 

sem medo, sem amarras, sem culpas. Só as crianças sabem o valor das coisas 

simples da vida. Isso faz um bem enorme pra alma. Ah, que saudades de pular 

de novo. Cuidado para não se enquadrar no que disse Nietzsche: “E aqueles que 

foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam 

escutar a música”. Aproveite e dance. Pois chegarão os dias de espalhar 

pedras... 
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TEMPO DE ESPALHAR PEDRAS... 

 

 

 

PEDRAS 

 

Pedras, 
Dureza, 
Rochas, 

Pedregulho, 
É assim mesmo, 

Um coração, 
Cheio de rancor, 

Sem algum amor, 
Cheio de orgulho. 

 

 

Enquanto criança, numa cidade pequena da Paraíba, não se tem muito 

que fazer para se divertir. Um dia eu fui com um amigo pra caçar passarinhos. 

Eu sei, parece crueldade, perdoe-me. Nunca mais fiz isso. Apesar de que matei 

coelhos também – mas, isso é outra história. Nesse dia peguei minha atiradeira 

(também conhecido como estilingue) com a certeza que traria pra casa uma boa 

caça. Foi a primeira vez que saíra com essa intenção. Nunca tinha caçado nada. 

No meio do caminho tinha umas pedras – não é poesia não, no caminho tinha 

mesmo umas pedras. Coloquei algumas no bolso e saí à espreita da primeira 

presa. 

Andamos alguns quilômetros em meio a pedras, areia, poeira e nada. 

Cadê os passarinhos? Parece que estavam de férias ou alguém avisou que dois 

caçadores inexperientes estavam à procura deles. Até hoje tenho a impressão de 

que eles estavam escondidos nos olhando de longe e dando umas boas 

gargalhadas. Talvez dizendo: que garotos bobos, isso lá é hora de caçar! 

O problema é que o sol já estava castigando. A gente esqueceu-se da fome 

que dá quando se sai de casa para brincar. Apesar de morar no brejo paraibano, 

e não no sertão, o sol também castigava. Os passarinhos sabiam disso, menos a 

gente. Fomos caçar tarde demais. Nós já estávamos morrendo de sede, suados e 

com fome. 
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Com os bolsos cheios de pedras não tivemos muita escolha. Vamos ter 

que atirar em alguma coisa – disse ao meu amigo – não se podia simplesmente 

jogar as pedras no chão, era o mesmo que admitir nossa derrota. Mas, em que? 

De repente, vi alguns calangos (pra quem não sabe que bicho é esse, é como 

uma lagartixa grande, muito conhecido em sítios ou lugares afastados do 

centro das cidades). Mas calango não se come. A não ser, dizem, numa seca 

muito severa nos sertões – eu mesmo nunca os comi. Graças a Deus nunca 

passei por tão grande necessidade. 

O fato é que os calangos se transformaram em diversão naquela tarde. 

Coitados deles. Andavam pelas pedras meio que displicentemente. De repente, 

zummmmmm, triscava uma pedra atirada por nós. Não era lá um bom caçador, 

confesso, mas matei alguns. Eu e meu amigo ficamos apostando quem matava 

mais. Coisa de criança nordestina que não conhecia computadores nem 

videogames. 

Chegamos em casa exauridos. Totalmente decepcionados com nossa 

aventura de caçadores e cheios de dúvidas. O que será que deu errado? Por que 

não tivemos sucesso na empreitada? Diante de tudo que a gente passou o nosso 

maior desejo no momento era simplesmente tomar um copo de água bem 

gelado. 

 

ATIRAR PEDRAS É PRA GENTE SÃ. 

 

Tempo de espalhar pedras. O que você imagina quando lê essa frase? 

Muita gente pensaria logo em insanidade. Creio que pode ter muitos 

significados, inclusive, atirar pedras em calangos. No entanto, biblicamente 

falando, existem várias explicações para este versículo: 

1. Alguns como o Targum Aramaico veem uma referência ao costume de 

espalhar pedras, como que de um edifício. 2. Outros veem também uma antiga 

prática judaica de jogar pedras no túmulo, com o objetivo de se fazer um 

monumento. 3. Por fim, tem ligado esta citação com a de “abraçar e afastar-se 

de abraçar. Ligando com a questão sexual. Alguns ainda veem na expressão 

“espalhar pedras”, uma metáfora de conotação sexual. Significando que há um 

tempo que os homens podiam ter relacionamento sexual e o tempo que não 
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podiam ter por causa da menstruação ou compromissos militares. 4. Já outros 

acham, como eu, que fala do costume de jogar pedras num campo de um 

inimigo a fim de fazê-lo improdutivo – Penso que esta interpretação tem 

conquistado mais espaço ultimamente. Ou seja, espalhar pedras e ajuntá-las é 

uma linguagem iminentemente agrícola. 

Um dos textos mais contundente com relação a essa interpretação é 2Reis 

3.19 que diz: “E ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades 

escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de 

água, e danificareis com pedras todos os bons campos”. Toda região da 

Palestina é muito pedregosa. Existe até a lenda de que Deus dera uma ordem a 

um anjo um saco cheio de pedras. Ele deveria espalhar as pedras por todo o 

mundo. Só que quando passou pela Palestina tropeçou e a maioria das pedras 

caiu nessa parte do mundo. 

Algumas partes do Nordeste também são assim. Muitos terrenos são 

difíceis de plantar. Pedras atrapalham. Só a palma – cactácea originária do 

México – e algumas poucas plantas conseguem sobreviver à seca.  

A palma é uma planta interessante. Ninguém dá muito valor a ela nos 

dias de abundância de alimentos. No entanto, quando ocorrem períodos de seca 

extrema, onde os alimentos para o gado se torna mais escasso, ela se torna uma 

fonte alternativa de alimentação. Não apenas para os gados, mas para diversas 

criações. 

No entanto, geralmente ela é cheia de espinhos. É preciso saber lidar com 

ela. Existem pessoas que são “palma”. São pessoas ríspidas, ignorantes, 

espinhosas. Tem sim o seu valor, mas não é evidente. Talvez você seja assim. Os 

espinhos que você tem atirado por todos os lados tenham feridos muita gente. E, 

talvez, você não percebe por que as pessoas não gostam de você. Como você não 

é bem aceita e valorizada, sua única diversão é atirar pedras para desculpar os 

espinhos que tem.  

Conheço muita gente assim. Atirar pedras é fácil, difícil é limpar o 

terreno para que nasçam flores. Deixar o coração cheio de pedregulhos não 

requer muita coisa. Bastam que você não trate suas decepções, angústias, 

tristezas, frustrações, problemas, mágoas e ressentimentos. Ou como já disse 
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Pitágoras: “Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, 

pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo”. 

Não sei o que deixou seu coração endurecido. Talvez você tenha ajuntado 

pedras demais. Será que já não é tempo de limpar o terreno? Ou vai continuar 

acumulando pedras sem fim na existência de sua vida? A decisão é sua. 

  

NA VIDA OU VOCÊ AJUNTA OU VOCÊ ESPALHA. 

 

Jesus disse certa vez: “quem comigo não se ajunta se espalha” (Lucas 

11.23). Ele estava dando uma resposta aos religiosos do seu tempo. As pessoas 

que estava atribuindo o poder de Jesus às forças de demônios. Eles se 

colocavam na posição de juízes, perfeitos, inabaláveis e donos da verdade. 

Existem pessoas que são demônios em nossas vidas. Temos que ser cuidadosos 

sempre. Do outro lado estava Jesus o único que poderia exercer Seu direito de 

ser Deus. O perfeito que não usava Sua perfeição para atirar pedras em ninguém 

– lembra-se da mulher adúltera?  

Não há neutralidade para Jesus. Ou você está com ele ou não está, ou 

você é a favor dEle ou contra. Até hoje é assim. Você pode não concordar com 

Cristo, ou até mesmo negá-lo, mas nunca ignorá-lo. Ele é a grande pedra que 

não podemos desconhecer: “Por isso também na Escritura contém: Eis que 

ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; e quem nela 

crer não será confundido”. (1Pedro 2.6). 

Na vida é assim, não há meio termo, ou você ajunta pedras ou você 

espalha. Isso se dá em qualquer relacionamento, seja pessoal, familiar ou 

profissional. O grande problema é que, às vezes, não sabemos em qual momento 

temos que espalhar. Quer queiramos, quer não, haverá dias de espalhar pedras. 

Mas graças a Deus que chegarão os dias de ajuntá-las... 
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TEMPO DE AJUNTAR PEDRAS... 

 

 

 

A PEDRA 

 

No meio do caminho, 
Tinha uma pedra, 

Caminhando sozinho, 
Já disse o poeta, 

Com a pedra a se deparar, 
Pedras sempre haverá, 

Em cada estrada, 
Em cada lugar, 

Só o que o poeta espera, 
Em sua última quimera: 

Você irá superar? 
 

 

Gosto do mar. Mais especificamente da praia. Amo sentir a brisa suave na 

minha face. A areia molhada sob meus pés. O calor na minha face. Aquela 

sensação de liberdade. É um momento mágico. Parece que todos os problemas 

desaparecem quando olhamos a imensidão do mar. Sinto-me tão pequeno perto 

daquele tapete azul. Andar na praia é um dos momentos terapêuticos que minha 

alma vez por outra almeja. 

Sempre que tenho férias vou com minha família passear nas praias 

paraibanas. Vez por outra vemos conchinhas, pedras lindas. Umas branquinhas, 

outras redondinhas. Minha esposa gosta de ficar andando na areia e uma vez ou 

outra me para bruscamente. “Que foi?” – ah, foi só uma pedrinha que acabei de 

encontrar – ela responde. E lá vou eu enchendo os bolsos do meu short das 

mais diversas pedrinhas que ela encontra. Ajuntar pedras é uma das manias que 

minha esposa tem. Mas marido serve para isso: carregar as lindas pedrinhas que 

o casamento tem, para que sua mulher não se canse no caminhar. 

No entanto, é preciso procurar direito. Nem toda pedra serve de 

decoração. Nem toda pedra é linda e digna de admiração. Pedras, às vezes, é 

sinônimo de coisa ruim. O poeta Drummond deixou escrito a linda, não menos 

incompreendida, poesia: “No meio do caminho”. 
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No meio do caminho tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

No meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

Na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Não sei o que fez Drummond escrever essa poesia, mas é a mais pura 

verdade: no meio do caminho sempre haverá pedras. Não apenas uma, mas 

várias. No meu caminho existiam e no seu? Já me deparei com situações de 

pedras no meio do caminho. Aliás, isso acontece quase todos os dias. Algumas 

pequenas, fáceis de chutar. Outras enormes, intransponíveis, mas que é preciso 

transpô-las, senão, não se caminha em frente. 

Na vida, não me surpreende as pedras que aparecem... Desejo até que 

elas apareçam. O que me deixa intrigado é o desejo de não transpô-las, porque 

viramos às costas e retornamos sem ver os sonhos realizados. Já aconteceu isso 

com você? Que venham as pedras! Quebrarei todas para construir meus 

castelos. E saiba disso: todo castelo de felicidade pode ser construído em cima 

de pedras de dor ou de desamor. Se as pedras que aparecem são ruins e feias, 

enterre-as todas. Elas servirão de alicerce para seu castelo de felicidade. 

Ser feliz! Quem não quer ser feliz? Pedras sempre existirão. Você é quem 

decide o que fará delas. Nem toda pedra presta para se juntar, mas todas servem 

para alguma coisa.   

Pedras servem até para fazer poesia. Além de Florbela Espanca, outra 

poetisa que gosto bastante é Cora Coralina. Ela tem um poema que fala das 

pedras. Permita-me compartilhá-la com você: 
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Das Pedras 

Ajuntei todas as pedras  

que vieram sobre mim.  

Levantei uma escada muito alta  

e no alto subi.  

Teci um tapete floreado  

e no sonho me perdi.  

Uma estrada,  

um leito,  

uma casa,  

um companheiro.  

Tudo de pedra.  

Entre pedras  

cresceu a minha poesia.  

Minha vida...  

Quebrando pedras  

e plantando flores.  

Entre pedras que me esmagavam  

Levantei a pedra rude  

dos meus versos. 

Você consegue perceber a beleza das palavras? É o que acontece na vida 

da poetisa. É o que acontece na vida de todos nós. Gosto quando ela diz: “Minha 

vida... Quebrando pedras e plantando flores”. Coralina sofreu muito durante a 

vida toda. Publicou seu livro aos 75 anos de idade – o que dizer de você que às 

vezes acha que já está velho? Você consegue se identificar com ela também? Às 

vezes, a vida é dura como uma pedra, mas ainda podemos nela plantar nossas 

flores. 

João Cabral de Melo Neto publicou em 1965, “A Educação Pela Pedra”. 

Nessa obra muito bem elaborada, ele traz poemas curtos, longos e precisos.  Ele 

trabalha a questão da “didática da pedra”. A pedra educa, ensina. Veja a poesia 

abaixo: 

 

A educação pela pedra  

 

Uma educação pela pedra: por lições; 

para aprender da pedra, frequentá-la; 

captar sua voz inenfática, impessoal 

(pela de dicção ela começa as aulas). 
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A lição de moral, sua resistência fria 

ao que flui e a fluir, a ser maleada; 

a de poética, sua carnadura concreta; 

a de economia, seu adensar-se compacta: 

lições da pedra (de fora para dentro, 

cartilha muda), para quem soletrá-la.  

 

Outra educação pela pedra: no Sertão 

(de dentro para fora, e pré-didática). 

No Sertão a pedra não sabe lecionar, 

e se lecionasse, não ensinaria nada; 

lá não se aprende a pedra: lá a pedra,  

uma pedra de nascença, entranha a alma. 

 

A poesia nos leva a pensar na aridez, na dureza, na seca, e é sempre 

constante essa temática na obra do autor. Como nordestino, ele sabia do que 

falava. Aqui, a gente sabe o que é juntar pedras. Já nascemos em meio às pedras 

da vida...   

 

TEMPO DE AJUNTAR 

 

Já disse no capítulo anterior que espalhar pedras e ajuntá-las é uma 

linguagem iminentemente agrícola. Trata-se de limpar o terreno para poder, 

evidentemente, plantar. Juntamos pedras no meio do caminho da vida. Se não 

tivermos cuidado, o coração vai se enchendo a ponto de ficar sufocado de 

pedregulhos. É preciso, vez por outra, limpá-lo. Como está o terreno do teu 

coração? 

Sabe como juntamos pedras no coração? Alguém te machuca e aí você 

deixa o pedregulho ficar. Você é contrariado e eis mais uma pedrinha. Alguém te 

desrespeita e mais um cascalho jogado no terreno. O coração é um campo 

amplo, muita coisa pode ir ficando e achamos que quando quisermos, o 

limparemos. Mas as coisas vão criando raízes.  

Junte as pedras, limpe seu coração. Deixe-o pronto para ser semeado 

com a semente do amor, da compaixão, da misericórdia e do perdão. Não deixe 

que ele fique cheio de coisas ruins. Isso faz mal e você sabe disso. Se for para 

juntar pedras, que sejam as preciosas.  
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Interessante é que o Apóstolo Pedro disse que os cristãos são comparados 

a pedras: “Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e 

sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus 

Cristo.” (1 Pedro 2.5) . Igreja não é templo. Igreja somos nós, cada pedra no seu 

devido lugar, cada pedrinha cumprindo o seu papel no corpo de Cristo, a pedra 

fundamental. Será que ajuntar pedras também pode significar juntar cristãos 

dentro das igrejas? 

Aproveite a vida e se prepare para as novidades que ela pode lhe 

proporcionar. Ainda bem que chegará o dia de abraçar... 
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TEMPO DE ABRAÇAR... 

 

 

 

UM ABRAÇO 

 

O que é um abraço? 

São laços que se enlaçam, 

ou apenas braços? 

Não, são vidas que se embriagam, 

No vinho doce de uma paixão, 

Num êxtase de pura emoção. 

Num aconchego de um regaço. 

Mas pode ser de amigos em qualquer espaço, 

Pode ser de irmãos, 

Pode ser sem toques, sem mãos, 

Pode ser de alma, de coração, 

Não importa como seja, 

Pois é o que o coração deseja, 

Em momentos de puros ardis, 

Pra se sentir um pouco mais feliz, 

Nesta vida de embaraço, 

Basta só um toque de um abraço. 

 

Quem não gosta de um abraço? Só gente chata! Só os chatos não sabem o 

efeito terapêutico de um abraço gostoso. Gente chata é uma chatice, concorda? 

Tem coisa pior do que uma vida chata? Ou ser um cara chato? Quando um chato 

chega emudece todo prazer. Ele traz consigo a suprema capacidade de amargar 

o que era doce. Você conhece algum? Eu conheço vários. A vida, às vezes, já é 

tão cheia de dificuldades, problemas e decepções, por que piorá-la? 

Não dá pra conversar com gente chata. Não aguento nem dez minutos. 

Tem gente que quando se converte parece que fica pior, não aprecia mais as 

coisas simples – vira um chato. Tudo parece errado, tudo é pecado, sem gosto, 

insosso. Creio que o evangelho tem o poder de transformar águas amargas em 

águas doces, não o contrário. 

Gente que quer ser sempre séria, profunda e visceral a todo custo não se 

pode aguentar. Só um chato aguenta outro. Já notou? O pior é que alguém 
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chato, que não sorri com nada, ainda quer que as pessoas ao seu redor sejam da 

mesma forma. Quando eles veem outros felizes ficam mais doentes ainda. São 

doentes que querem contagiar os outros com o vírus da chatice crônica. Deus 

me livre de pessoas assim. 

Há um texto em Lucas que diz o seguinte: “(esta geração) São 

semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: 

Nós vos tocamos flauta, e não dançastes; entoamos lamentações, e não 

chorastes” (Lucas 7.32). 

Esse texto trata de gente chata. Gente que não compreende o momento 

que está passando. Gente sem discernimento das oportunidades que Deus nos 

dá. O momento era de festa, de alegria, mas a geração dos chatos não 

compreendeu isso. O Verbo havia chegado e encarnado em figura humana; Deus 

visitara os homens. Por isso Jesus disse: “A que, pois, compararei os homens da 

presente geração, e a que são eles semelhantes?” – v. 31. 

Deus nos livre do Diabo, do inferno, das tentações, do pecado e 

principalmente dos chatos. Aliás, penso que o inferno é o lugar onde muitos 

chatos se reunirão. O pior deles será Satanás, ele não tem senso de humor. Para 

mim, bom-humor é fundamental! 

Tem gente que me diz: “você precisa ser mais sério!”. Pra quê? Pra ser 

chato como ela? “Não... mas um pastor tem que ser sério o tempo todo” – 

explicam. Discordo! Um pastor tem que ser sério nos momentos que se requer a 

seriedade – e olhe que já são muitos. Em outros, ele tem que ser ele mesmo. Do 

contrário, será outro, e ser outro que não é você, é a pior coisa que tem. Aí, vira 

fariseu, mascarado, sem alma, sem alegria, sem vida. Deixe a seriedade para as 

horas em que ela é inevitável. 

Os chatos são chatos não porque nasceram assim, foram formados. Pois 

é, existe uma escola que forma os chatos: a escola da vida. Essa formação pode 

durar muitos anos, ou se é chato logo cedo e depois apenas se aperfeiçoa a 

chatice. No final, não se recebe diploma, o que se ganha são apenas amarguras.  

Um chato é transformado em chato quando ele não consegue mais rir de 

seus próprios defeitos e de quem acha defeitos nele. Quando não se consegue 

mais ver a beleza de um pôr-do-sol, do canto dos pássaros, do cheiro de chuva, 

da companhia de quem se ama, da leitura de um bom livro, da brincadeira 
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inocente com um filho, de um beijo apaixonado, da conversa gostosa em volta 

de uma fogueira, de um abraço apertado, enfim, das coisas simples que Deus 

nos concedeu.  

Você ainda brinca com as coisas simples dessa vida? Não? Tenho pena de 

você. Parece-me que você já foi contaminado pela síndrome da chatice. Ei, 

acorda, ainda dá tempo de reverter o quadro.  

Alguém já disse que "A vida é uma peça de teatro que não permite 

ensaios. Por isso cante, chore, dance e viva intensamente antes que a cortina se 

feche". Como dizia o poeta: “O tempo não para”. Tenha cuidado para quando 

chegar à velhice – período onde a chatice se torna aguda – não venha a 

lamentar pelo tempo perdido. Quero chegar à velhice com a mesma vontade de 

sorrir, de amar e abraçar. 

Mas também entendo que muita gente chata só se tornou assim pelo fato 

de que nunca descobriram que a chatice não é a única forma de se viver. Tem 

gente que é amarga porque recebeu amargura, tem gente que não ama porque 

nunca foi amada, tem gente que não abraça porque nunca recebeu um abraço. 

Abraços são terapêuticos.  

Mas eu quero te dizer que se você é um chato, ainda há tempo de mudar. 

Jesus é aquele que muda a nossa natureza, transforma o nosso ser e nos dá a 

paz que precisamos. Ele tira toda a nossa esquizofrenia e psicopatologia da alma 

e nos transforma em seres alegres. O meu Jesus é alegre: “Amaste a justiça e 

odiaste a iniquidade; por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria 

como a nenhum dos teus companheiros” (Hebreus 1.9). Será que seus filhos 

devem ser diferentes? 

 

ABRAÇOS SÃO LAÇOS QUE DESEMBARAÇAM A ALMA...  

Para quem não conhece a Cristo, a alegria só vem quando se passa por 

circunstâncias boas. Para o cristão, a alegria independe da situação que se está 

vivendo. A nossa alegria não depende de momentos, mas do relacionamento que 

temos com o Senhor. “Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; 

perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; 

abatidos, porém não destruídos” – 2Co 4.8-9. 
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Obedeçamos a Palavra de Deus que nos diz: “Alegrai-vos sempre no 

Senhor; outra vez digo: alegrai-vos” (Filipenses 4:4). Que me desculpem os 

chatos, mas eu prefiro sorrir. Abrace enquanto você pode abraçar, pode chegar o 

dia que isso não seja mais possível.  

Tempo de abraçar é tempo de exibir afetos. Quantas pessoas tem 

dificuldade de expressar seus sentimentos e emoções? Muitos filhos não 

conseguem dizer aos pais que os amam. Ou então, é o marido machão que não 

sabe dizer um “eu te amo” à sua esposa. Às vezes passam dias e nem um abraço 

sequer é dado. Claro que dependendo da intensidade, um abraço também pode, 

e deve fazer parte do relacionamento sexual do casal. Pois ele também pode 

despertar a libido em ambos, principalmente se for acompanhado de beijos. 

Geralmente alguns comentaristas veem em “tempo de abraçar” esse tipo de 

intenção. Será que é isso que não está faltando em seu casamento? 

Entendo que é difícil mesmo expressar sentimentos, principalmente para 

os homens. Creio que uma das formas mais simples de demostrar a uma pessoa 

que você gosta dela, e que ela é de alguma forma especial, é um simples abraço. 

É o amor em toques. Sem palavras, sem discurso. Um simples abraço pode dizer 

o que em palavras não se consegue expressar. Não custa nada, é de graça. 

 

O MELHOR ABRAÇO 

 

Já passava de meio-dia. Minha mãe estava fazendo radioterapia num 

hospital em Campina Grande. Como estava um pouco sonolento fui para o carro 

tentar cochilar um pouco. Liguei o som e coloquei um cd com várias reflexões 

em Mp3. Depois de alguns minutos e já entrando em estado “Alfa”, fui 

interrompido com uma batidinha no meu ombro.  

– Moço, – disse-me um faxineiro que estava varrendo uma calçada do 

hospital – onde posso comprar um cd desses, de reflexão? É muito lindo. 

Enquanto varria a calçada ele estava escutando o cd do carro – nem 

percebi. Logo entendi que não iria mais voltar ao meu estado “Alfa”. Tenho esse 

problema, quando meu sono é cortado, demoro pra poder me “concentrar” de 

novo. Daí, expliquei que eu havia baixado as ilustrações da internet que não 

sabia de cor o site para informá-lo.  
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Depois de alguns minutos de papo disse-lhe que lhe daria meu cd, visto 

que eu tinha as ilustrações em meu notebook. Ele perguntou-me o que eu fazia 

no hospital. Disse-lhe que estava aguardando minha mãe que estava em 

tratamento de um câncer de mama – razão deste livro. Pra minha surpresa ele 

respondeu:  

– Doencinha miserável, trabalho aqui no hospital e sei que ela não 

respeita ninguém: pobre ou rico; preto ou branco; doutor ou vagabundo; bonito 

ou feio.  

E não é que ele tem razão. A doença, de certa forma, iguala os seres 

humanos. Não existe quimioterapia pra pobre e outra melhor para o rico. A 

radioterapia pra um é a mesma pro outro. A mesma poltrona que serve pra um 

também serve pro outro. Não importa se um chegou de ônibus e outro de carro 

importado. Eu mesmo enquanto estava no hospital, vi chegando carrinhos e 

também vi chegando carrões.  

Nesta hora de nada vale os diplomas na parede ou a conta recheada no 

banco. No caso do rico a única diferença é que ele pode escolher um hospital 

mais confortável, contudo, o tratamento é o mesmo.  

O câncer é democrático. Quanta gente famosa, “importante” e rica já 

morreu este ano? Então, pra quê ser orgulhoso? Pra quê tanta amargura no 

coração? Pra quê se achar melhor do que os outros?  

Ame, perdoe, respeite, compreenda, tenha paciência, abrace, beije e viva. 

O pior câncer é o da alma! Minha mãe não tem dinheiro; ela não é doutora; ela 

não é famosa; mas me deixará o maior de todos os legados: o amor! Aliás, ela se 

recuperou! Se você está passando por uma situação assim, não se desespere, 

confie em Deus. E aproveite pra abraçar o maior número de pessoas possíveis. 

Tem alguém perto de você agora, peça um abraço, ou melhor, dê um abraço sem 

pedir. 

Como é bom ainda poder abraçar minha mãe. 

Abrace, pois haverá os dias de afastar-se de abraçar...  
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TEMPO DE AFASTAR-SE DE ABRAÇAR... 

 

 

 

AMAR MAIS A MIM 

 

Às vezes bate um tédio, 

Um desânimo, 

Só há um remédio: 

Ver quem eu amo. 

Mas se quem amo, 

Já se foi... Enfim, 

Só me resta agora, 

Nesta minha aurora,  

Amar mais a mim. 

 

 

Afastar-se de abraçar a outros para poder abraçar a si mesmo. Tempo de 

olhar para si. Às vezes vivemos muito para os outros. Preocupamo-nos com os 

problemas dos outros e nos esquecemos de cuidar dos nossos. 

Conhece pessoas que dizem: “Tudo eu, tudo eu” ? Certa enfermeira falou 

que uma das coisas que as pessoas se arrependem na hora da morte é não terem 

tido mais tempo para si porque durante a sua existência viveu a vida dos outros 

e, às vezes, numa relação irracional e doentia. E a vida vai passando, e quando 

se vê, passou. Foi-se como uma neblina.  

Apesar de que alguns veem no “tempo de afastar-se de abraçar” uma 

conotação sexual – como disse no capítulo anterior –, também entendo que 

tempo de afastar-se de abraçar pode significar: tempo de abraçar-se. Deixar de 

abraçar os outros e lembrar-se de si próprio. 

Você que é casada, vive para agradar ao marido, já tirou um tempo, um 

dia, só para si? Passar o dia no salão de beleza – às vezes algumas mulheres 

relaxam depois de casadas – sem ter que ficar preocupada com filhos, marido, 

coisas de casa, etc. Já pensou num alívio que seria? Sei que cada um tem suas 

obrigações. Mas, cuidado para que o tempo passe e você nem o veja passar.  
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Tem gente que vive totalmente preocupada com os outros. O que os 

outros vão pensar, o que vão dizer, etc. Quem se preocupa muito com a opinião 

dos outros não consegue viver feliz.  

Ninguém sabe o que você sente, nem o que pensa de verdade, só Deus. 

Então, para quê se preocupar? Não se pode querer agradar a todo mundo. Nem 

Jesus conseguiu. Você acha que vai conseguir? Mas, quem foi que disse que você 

precisa agradar a todos? 

Não é preciso agradar a todos a sua volta. Pode crer que nem se você 

vivesse mil anos conseguiria. A vida é muito curta para ficar o tempo todo se 

preocupando com a opinião alheia. A vida é cheia de lutas, tribulações, coisas 

boas e coisas ruins. É o que o capítulo três de Eclesiastes nos ensina. Ninguém 

tem todos os trezentos e sessenta e cinco dias do ano só de felicidade. E graças a 

Deus que também não temos todos os dias de tristezas e amarguras.  

Você que está passando por problemas, lutas, tribulações... Se puder, vá à 

praia. Coloque os pés no chão molhado da água do mar. Além de relaxar, é um 

esfoliante natural. Ande despreocupadamente. Aproveite para caminhar, ver as 

ondas do mar. Se não pode ir à praia, tente fazer aquilo que te deixa feliz. Fuja 

da rotina. 

Certo dia estava passando umas lutas tremendas, quase insuportáveis. 

Peguei a família e fomos à praia. Estando lá, fiz tudo o que falei. Minha esposa 

tirou algumas fotos e postou numa rede social. Pra quê? Só aumentaram os 

problemas. Alguns idiotas viram e começaram a dizer que eu não estava nem aí 

para os problemas. Ah, não pode dizer idiotas? Desculpe-me, vou trocar a 

palavra: imbecis. 

O que alguns imbecis querem é lhe ver deprimido, angustiado, com uma 

corda no pescoço. Siga um conselho: não dê ouvidos aos imbecis. Cada um sabe 

onde está doendo, cada um sabe a extensão de sua dor e como se tem chorado as 

lágrimas da angústia. Vai dá o gosto aos imbecis da vida? Não vale a pena, pode 

acreditar.  

Certa vez, uma amiga de nossa família saiu de casa e não disse nada a 

ninguém. Passou o dia fora de casa, passeando, tomando sorvete, olhando 

vitrines, sonhando. Suas filhas, superdependentes dela, quase enlouqueceram à 

sua procura. As horas passaram e as mais diversas coisas foram pensadas: 
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sequestro, latrocínio, acidente, etc. No fim do dia a encontraram. Quando suas 

filhas perguntaram o porquê ela tinha saído, apenas respondeu: “Fui tirar o dia 

pra mim”. 

Quem nunca teve vontade de fazer isso depois de dias, ou até mesmo 

anos de completa dedicação aos outros? É pecado? Claro que não. Jesus já fez 

isso com os seus discípulos. Certa vez Ele “fugiu” de tudo e de todos.  

Veja o que diz Marcos 6.30-34: “E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e 

contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. 

E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um 

pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para 

comer. E foram sós num barco para um lugar deserto”.  

Quantas pessoas estão assim? Conheço muitas que dizem: “eu não tenho 

tempo mais pra mim”. É um corre-corre, tudo se faz às pressas. Não param 

nunca. Vivem para trabalhar, pois acreditam que isso é tudo na vida. É preciso 

entender que há momentos de parar tudo. Repousar um pouco. É preciso 

experimentar os lugares desertos da vida.  

Jesus, que é Deus, entendia isso. Chegou um momento que ele fugiu de 

todos para poder abraçar-se. Ficar só, ter seu momento de descanso, de sossego 

na alma. Lugar deserto é um lugar de descanso (Jeremias 31.2), como também 

pode ser um lugar de tribulação (Êxodo 16). Ou seja, quando vamos para o 

deserto da tribulação temos que aproveitar as lições que ele traz. Quando vamos 

para o deserto descansar, é só aproveitar o sol do lugar. 

O deserto pode ser o “seu” deserto. Meu deserto muitas vezes é meu 

escritório, minha cama, ou um lugar onde posso viajar para dentro de mim 

mesmo. Procurar-me nas regiões abissais do meu ser. Vez por outra eu me 

encontro lá. Outras vezes estou escondido. De vez em quando marco um 

encontro comigo mesmo e quando chego lá, “meu eu” não está. Fico 

decepcionado comigo mesmo. Já em muitas ocasiões eu fico sozinho comigo 

mesmo, e a gente bate um longo papo. Como é bom isso! 
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CONHECE-TE A TI MESMO 

 

Você conhece a si mesmo? O grande filósofo Sócrates nada escreveu, mas, 

por causa dos seus discípulos, destacando-se Platão. Sócrates é tão importante 

para a filosofia que os estudiosos dividiram o mundo filosófico entre os pré-

socráticos e os pós-socráticos. Quase como os estudiosos dividiram a história 

como antes e depois de Cristo. 

Os chamados filósofos pré-socráticos se preocupavam em buscar o “arké” 

das coisas, ou seja, o fundamento. Sócrates buscava conhecer a relação do 

homem com o mundo. A frase: “Conhece-te a ti mesmo”, parece ser tomado por 

Sócrates da inscrição da entrada do templo de Delfos.  

A máxima parece significar que devemos nos preocupar menos com 

coisas e nos preocuparmos consigo mesmo. Conhecer a si próprio é o desafio de 

uma vida toda. O filósofo dedicou toda a sua vida à prática dialógica, que é uma 

forma de diálogo, o qual foi chamado de maiêutica, em que Sócrates 

confrontava as pessoas com certas perguntas e, pelas respostas dadas por elas 

mesmas, iam se descobrindo, gerando assim, um autoconhecimento.  

Nos dias atuais há uma busca enorme por conhecimento. Conhecer por 

conhecer, simplesmente. Mas, será que o conhecimento é suficiente para sermos 

felizes? O conhecimento que absorvemos muda nossa vida? Quando imergimos 

em tanto conhecimento é natural, no final, não ficar muita coisa consistente. O 

resultado é perder-se no oceano de teorias sem fim. O Apóstolo Paulo já sabia 

que: “O saber ensoberbece, mas o amor edifica.” (1 Coríntios 8.1). 

"Conhece-te a ti mesmo" é um aforismo que significa que devemos fazer 

uma introspecção diária. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, podemos ver 

o quão ignorantes somos. O quanto precisamos aprender. Chegamos à 

conclusão, como Sócrates, de que: "Só sei que nada sei". 

O tempo de “afastar-se de abraçar” é uma oportunidade de conhecer-se a 

si mesmo. Ou, como disse Lao-Tsé: “Conhecer os outros é inteligência, 

conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força, 

controlar-se a si próprio é verdadeiro poder”.  

Chego algumas vezes a pensar que conheço a mim mesmo. Mas a vida me 

leva a momentos que chego à conclusão que preciso me conhecer um pouco 
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mais. Daí, vou para o deserto... Às vezes por vontade própria, outras por 

imposição de Deus. Mas dou graças ao Criador que me faz conhecer o quanto 

preciso dEle cada dia de minha existência. Preciso voltar a abraçar-me de novo e 

você? 

Ainda bem que existem os dias de buscar... 
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TEMPO DE BUSCAR... 

 

 

 

BUSCANDO 

 

Quando tudo está no fim... 
Quero esperança no olhar, 
Quero beijos apaixonados, 

Quero carinho de namorados, 
E um recomeço para sonhar. 

E se todas as coisas do mundo, 
Não preencher o meu ser, 
Vou procurar no infinito, 
Naquilo que é tão bonito, 

No Deus que tudo vê,  
Que tudo faz preencher, 

Que controla as ondas do mar, 
Que quer em amor nos buscar, 

Pra gente poder viver. 
 

 

Vivemos buscando algo o tempo todo. Quer seja para melhorar de vida, 

ou até mesmo para dar sentido a ela. Ou um sentimento novo que se busca para 

sentir-se vivo. Ou então, algo que preencha nosso ser – numa busca existencial 

da alma. É essa sede constante de insatisfação da alma que nos incomoda. Aí, 

buscamos em diversos caminhos algo que muitas vezes nem sabemos o que é. 

Temos buscado na vida tantas coisas. Às vezes, coisas que não tem lá muita 

importância. Que não preenche nosso coração. Não inunda nosso ser.  

Alguns estudiosos fazem distinção entre buscar e procurar. Buscar, 

dizem, exige-se mais diligência, mais empenho. Sempre traz a ideia de 

movimento. Já procurar pode incluir movimento ou não. Por exemplo, quem 

busca precisa mexer-se em direção ao objeto ou coisa procurada. Como se busca 

um livro numa estante. Alguém pode procurar na memória alguma lembrança, 

sem necessariamente se movimentar para tal. Alguns concluem que quem 

procura sabe o que se está procurando, e quem busca algo, ignora, ou não se 

sabe exatamente o que se busca. Certo ou não é no segundo sentido que 

entendemos “tempo de buscar”. 
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Especificamente aqui em Eclesiastes, tempo de buscar, tem o sentido de 

adquirir, comprar, amealhar. É o ajuntamento de coisas, de bens. Salomão sabia 

disso. Diz o texto sagrado que tudo o que seus olhos desejavam ele adquiria: “E 

tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu 

coração de alegria alguma; mas o meu coração se alegrou por todo o meu 

trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para 

todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho 

que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de 

espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol” (Eclesiastes 2.10-11). 

Salomão foi um homem riquíssimo, ele diz: “Adquiri servos e servas, e 

tive servos nascidos em casa; também tive grandes possessões de gados e 

ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. 

Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das 

províncias; provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos 

homens; e de instrumentos de música de toda a espécie” (Eclesiastes 2.7-8). 

Mas nem todos os bens do pregador satisfez seu coração e ele reconhece isso. 

É a ilusão de que o dinheiro pode comprar a felicidade. Conta-se, não sei 

se é lenda, que o filósofo Sócrates passeava no mercado de Atenas olhando 

algumas coisas. Em certo momento alguém lhe perguntava:  

 

– O senhor está precisando de alguma coisa? 

Ao que ele respondia: 

– Não, apenas olhando as coisas que eu não preciso para ser feliz. 

 

SERÁ QUE VOCÊ ESTÁ CORRENDO ATRÁS DO VENTO? 

 

O que você tem buscado? Será uma formação profissional? Dinheiro? 

Fama? Jesus certa vez disse aos seus discípulos: “Buscai em primeiro lugar o 

Reino de Deus e sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas” (Mateus 

6.33). Felicidade não consiste em ter, em possuir, em amealhar bens em cima de 

bens. Há algo melhor para se buscar em qualquer tempo. Quer saber o que é? A 

Bíblia diz que devemos “buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invoca-lo 

enquanto está perto” (Isaías 55.6). 
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Você percebe: “Buscai ao Senhor”. É isso que muita gente não entende. 

Não é ter uma religião, ela muitas vezes tem é atrapalhado. O que Deus quer é 

ter um relacionamento pessoal com você. Não é ser membro de uma igreja – 

seja ela qual for. É ter de volta uma comunhão que foi perdida. Por quê? Pelo 

simples fato desse relacionamento ter sido quebrado e só há um meio de se ter 

de volta a comunhão com Deus: através de Jesus.  

Muita gente quer encontrar a Deus na religião. Buscar a Deus na religião 

traz fardo pra alma. Quando encontramos o Deus da Palavra, encontramos 

refrigério. Buscar a Deus na religião é o mesmo que buscar gente viva dentro do 

túmulo.  

Mas, você pode dizer: “a palavra religião não vem de religare, ou seja, 

religar o homem a Deus?”. Ela pretende religar o ser humano ao Divino, no 

entanto, nunca conseguirá. Só há uma forma de religação que é através de Jesus 

Cristo. Não são os santos, a igreja, os líderes, apóstolos ou qualquer nome que se 

possa nomear. Jesus mesmo disse: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. 

Ninguém vem ao Pai a não ser por mim”.  

Não há outro caminho, não há outro meio de se encontrar a Deus, a não 

ser através de Jesus Cristo. Essa é a radicalidade do Evangelho. Enquanto você 

não descobrir e crer nesta verdade, você poderá transitar pelos labirintos da 

religião e sempre vai se encontrar perdido.  

Veja, eu não disse encontrar uma igreja. É diferente. É conhecer a Cristo 

na simplicidade do Evangelho. A igreja não é o caminho, nunca foi. A igreja é 

composta daqueles que conhecem a Jesus. E templo, é onde a igreja se reúne – 

não confunda as coisas.  

Buscamos para sermos encontrados nEle. Quanto mais eu entender isso, 

mais perto estarei de Deus. Existem boas pessoas que pensam que estão 

servindo a Deus só que estão servindo à religião, à instituição. Um exemplo 

disso nas Escrituras é a vida do apóstolo Paulo. A Bíblia fala da conversão de 

Paulo em Atos capítulo nove. É um texto esclarecedor: 

 

“Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra 

os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe 

cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso 

encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao Caminho, 
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pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se 

aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda 

do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: ‘Saulo, Saulo, 

por que você me persegue?’ Saulo perguntou: ‘Quem és tu, Senhor?’ Ele 

respondeu: ‘Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na 

cidade; alguém lhe dirá o que você deve fazer’. Os homens que viajavam 

com Saulo pararam emudecidos; ouviam a voz mas não viam ninguém. 

Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. 

E eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, 

não comeu nem bebeu”. (Atos 9.1-9).  

 

Paulo “respirava ameaças” contra a igreja. Pensava, como bom fariseu, 

que estava servindo a Deus. No entanto, estava fazendo justamente o oposto. 

Seguia a religião cegamente – como muitas pessoas assim hoje em dia. Em suas 

Cartas Paulo reconhece que: “perseguiu a igreja de Deus violentamente e 

tentou destruí-la” (Gálatas 1.13; Filipenses 3.6). Cristo disse a ele: “eu sou Jesus 

a quem tu persegues”. Imagine servi anos pensando que se estava agradando a 

Deus e descobri que, na verdade, estava lutando contra Ele? Persegui a igreja é o 

mesmo que perseguir ao próprio Cristo.  

A experiência que Paulo teve foi marcante. Ele viu a Jesus ressuscitado. 

Ele se refere a essa experiência em várias oportunidades: (1Coríntios 9.1; 15.8; 

2Coríntios 4.6; Gálatas 1.12-17; Filipenses 3.4-10; 1Timóteo 1.12-16). Paulo 

pensava que estava servindo a Deus, no entanto, estava completamente 

enganado – como muitos hoje estão. Muitos confundem Graça com Lei; 

Evangelho com boas obras; compromisso com Deus com fidelidade 

institucional; Redenção com sacrifícios inúteis; Fé com mandiga gospel e 

conversão com admissão religiosa. 

Claro que quem conhece a Graça entende a Lei; quem compreende o 

Evangelho pratica boas obras; quem é comprometido com Deus trabalha na 

instituição; quem foi redimido não faz sacrifícios inúteis; como quem tem a fé 

das Escrituras nunca fará mandiga gospel e quem se converteu de verdade, sabe 

a diferença de se tornar membro de uma igreja e pertencer a Igreja orgânica de 

Cristo. 
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UM DEUS QUE BUSCA. 

 

Buscamos, mas, na realidade, é Ele que nos busca. Paulo pensava que 

estava servindo ao Criador. Viveu anos pensando assim. No entanto, Deus havia 

determinado o encontro na estrada de Damasco. Deus tinha um plano na vida 

de Paulo. O Senhor mudou a vida e não o nome do futuro Apóstolo.  

Só um parêntese: Muita gente pensa que Deus mudara o nome de Saulo 

pra Paulo aqui em Atos nove. Mas, não é isso que se observa. Na verdade, Paulo 

tinha dupla cidadania. Como Judeu chamava-se Saulo e como cidadão romano, 

Paulo. Simples assim. Tanto que Lucas, o escritor de Atos, no capítulo treze, 

versículo nove diz: “Todavia, Saulo, também chamado Paulo…”. Fecha 

parêntese. 

Ainda bem que Deus nos procura. Se Ele fosse esperar ser buscado, 

estaríamos perdidos. Jesus mesmo disse: “Não fostes vós que me escolheste a 

mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades 

e deis frutos...” (João 15.16). O Deus da Bíblia é um Deus que busca o perdido. 

Não fica estático, paralisado. Ele trabalha em favor dos seus. Ele se preocupa 

com você, quer ter um relacionamento íntimo com você. 

Quando você se encontra com Deus, descobre o mais precioso da vida. 

Jesus certa vez contou sobre uma pérola de grande valor: "O Reino dos céus 

também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando 

uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou” 

(Mateus 13.45-46). Quem encontra essa pérola não se satisfaz com bijuterias 

baratas. 

 

DEUS BUSCA QUEM NÃO MERECE SER BUSCADO. 

 

Lembro-me de um episódio em minha juventude. Eu tinha por volta de 17 

anos. Era época de São João. Como qualquer criança do interior da Paraíba, 

nessa época, a diversão era soltar bombinhas. Um dia passando por uma Igreja 

Congregacional com um amigo, resolvi soltar uma bomba mais robusta nesta 

igreja. Meu amigo foi contra, mas como era muito levado não escutei o 

conselho. 
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Era noite e o culto já se processava. E agora, como vou fazer? Notei que 

do lado de fora da igreja havia um cano, possivelmente da calha que recolhia a 

água da chuva. Um lugar perfeito para meu objetivo. Além de ser discreto iria 

dar mais acústica na hora da explosão. Acendi o pavio com cuidado e joguei 

dentro do cano. Saí em disparada. Fiquei observando de longe – Era divertido 

ver a reação das pessoas.  

Depois de alguns segundos angustiantes: Bummmmmmm!!!!! Uma longa 

explosão se efetuou do jeito que eu planejara. As pessoas saíram assustadas da 

igreja. Alguns vizinhos também saíram pra ver o que estava acontecendo. Seria 

um atentado? Quem ousaria jogar uma bomba na “casa de Deus”? Um cheiro de 

pólvora invadia o ar. E eu rindo de longe pela confusão que provoquei. Ainda 

bem que Deus é quem nos busca e não leva em conta certas traquinagens 

infantis. Ironia das ironias, anos depois eu estava sendo aceito como pastor 

desta mesma igreja...  

  

PROCURE DIREITO, E DESCUBRA A BELEZA... 

 

Lembre-se da frase de Machado de Assis: “Há pessoas que choram por 

saber que as rosas têm espinho, há outras que sorriem por saber que os 

espinhos têm rosas!”. Tudo depende do ponto de vista que observamos as 

coisas. Assim é na natureza, como na vida. Creio firmemente que a beleza não 

está simplesmente nos olhos de quem vê. Está nos olhos daqueles que veem 

além do aparente. Ver além do aparente é o grande desafio da vida.  

Uma vez andando num lugar esmo, comecei a observar uns cactos. 

Alguns largos, gordos, outros compridos, magros. Cacto não é uma coisa muito 

bonita de se ver. Como muitas coisas na vida. No entanto, havia uma pequena 

flor no topo de um deles. Pensando nessa imagem foi como se Deus estivesse 

mostrando que apesar dos espinhos, flores podem brotar. A beleza brota em 

lugares inimagináveis. É Deus dizendo que não importa a dureza da vida, o 

importante é estar aberto para o inesperado. Cacto é uma metáfora perfeita do 

nordestino: não precisa de muita água pra viver, e apesar dos espinhos da vida, 

pode produzir beleza. 

Busque enquanto pode, pois haverá o tempo de perder.  
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FELICIDADE, O QUE É? 

 

Se tua vida é sem sentido, sem cor, 

Se sentes falta de paz, de amor, 

Se andas triste, abatido, sem brilho, 

Como um vagão perdido, sem trilho. 

 

Diga-me: felicidade, de fato, o que é? 

Digo-te: é ter Jesus, somente pela fé, 

Sem Ele continuarás sem paz, sem luz, 

Pois só há felicidade, se for com Jesus. 

 

Felicidade não é ter carros, dinheiro, mulher, 

Não é ter sucesso, ser religioso, o tal, 

Nada disso, pode crer, importará no final, 

 

Felicidade não é ter bens, uma mansão, 

Pra ser feliz não se sacrifique, acredite, 

É só ter Jesus na vida... na alma, no coração. 
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TEMPO DE PERDER... 

 

 

 

FORA DE MIM 

 

Fora de mim... o que há? 
Universos ou só versos? 

Outros mundos, confusos, 
por onde se possa viajar? 

Outros mares, ansiedades, 
ou o medo de não amar? 
Algo bom ou coisa assim? 

Tudo é triste e já existe, 
E vem a pique, dentro de mim! 

 

 

Todo mundo deseja amealhar, juntar, conquistar. Nada contra. Afinal, 

Eclesiastes nos dia que há tempo de buscar, de juntar. Quem não gostaria de 

estar num sofá confortável, assistindo um programa numa televisão de plasma, 

ter uma mansão caríssima, um carro importado na garagem. Tá bom... vou 

parar pra você não ficar sonhando em vão. Claro que estou exagerando. 

Também não pregamos uma vida de desconforto, numa concepção e devoção 

franciscana. O grande problema são os exageros.  

O fato é que todos nós temos dificuldades de perder alguma coisa. Muitos 

até entram na fissura pelo amontoamento. Quem tem uma casa quer duas; 

quem tem um carro quer outro; quem tem um relógio, deseja bem mais; quem 

tem dez pares de sandálias quer trinta – se você é mulher sabe do que estou 

falando né? Enfim, adquire-se não por necessidade, mas, às vezes, vira-se 

obsessão.  

Perder não é pra qualquer um. Quem gosta de perder? Como seres 

humanos e egoístas que somos, queremos sempre estar em evidência. Ninguém 

comemora por chegar em último lugar. Queremos o pódio a qualquer custo. A 

filosofia corrente desta geração é sempre: “seja o melhor”; “conquiste”; “você 

tem que ser cabeça e não cauda”. No entanto, na vida, na prática, o negócio é 

diferente. 
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TEM HORA QUE É PRECISO DESISTIR... 

 

Noutra versão diz: Tempo de desistir.  

Desistir não é algo que se pregue por aí. Livros são escritos sob a ideia de: 

“Não desista de seus sonhos”, por exemplo. Não desista, essa é a teoria da moda. 

No entanto, o pregador diz que há tempo de desistir. Tempo de perder. Tempo 

de abandonar. Se você não entender isso vai ser alguém frustrado por não ter 

conseguido ser campeão em tudo. E quem disse que temos que ser? 

Veem-se cada vez mais pessoas agarradas em situações das mais 

diversas: jovens aprisionadas em namoros que já se sabe estão fadados ao 

fracasso; outros agarrados a empregos que não lhes satisfazem; ou então, 

passando por situações desagradáveis por acreditarem que não podem sair 

daquela situação, enfim, pessoas agarradas num caco de vidro pensando que são 

diamantes. 

Eu acredito que devemos, sim, perseverar em sonhos, em objetivos na 

vida. Mas, nem todo sonhos devemos nos agarrar até o sangue, até a última 

gota. Alguns sonhos não vão se realizar. Alguns precisam morrer. Desistir deles, 

senão não teremos lugar e tempo para sonhar novos sonhos. 

Se agarrar a sonhos irrealizáveis é perder a oportunidade de ser feliz de 

outro jeito.  

 Deixe-me dar um exemplo: eu tinha um sonho de ser goleiro de futebol – 

dentre outros tantos sonhos que deixei pelo caminho. O tempo foi passando, 

novas prioridades surgiram. O que aconteceu? Não tenho mais idade e nem 

tempo para correr atrás desse sonho. Se eu continuasse com essa ideia de ser 

goleiro profissional com a idade que tenho hoje, isso seria, no mínimo, 

insensatez. No entanto, no decorrer do tempo novos sonhos surgiram muito 

mais palpáveis. Mensuráveis. Se você ficar agarrado a pensamentos, sonhos, 

projetos empacados, será que já não é o tempo de desistir deles?  

É preciso se desprender. Deixar ir. Para que possamos nos apegar a 

coisas novas. Clarice Lispector já disse que: “Perder-se também é caminho”. É 

bom também “perder-se” de vez em quando na vida. Sem planos, sem projetos, 

só deixar acontecer. E acontece é só prestar atenção. É tempo de perder. 
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Lembra-se de quando você era criança? Quantos sonhos, quantos 

projetos. A verdade é que grande parte deles você não os realizou. Mas isso 

significa que você não foi feliz? De forma alguma. Novas experiências foram 

vividas. Outros sonhos foram colocados em prática. Alguns projetos deram 

certo, outros não. Alguns relacionamentos também naufragaram, e daí? Outros 

acontecerão. Temos que está sempre aberto para o novo.  

 

A VIDA É UMA SUCESSÃO DE PERDAS E GANHOS. 

 

Às vezes tenho saudades de mim mesmo... 

Você é daqueles que vivem presos ao passado? As lembranças estão 

sempre na sua mente? Os momentos bons e principalmente os maus, estão 

sempre diante de você? Afinal, quem não é assim? 

Vez por outra somos assaltados por pensamentos, às vezes não tão 

agradáveis. Por que isso acontece? Somos como caixas dentro de porões. Assim 

é a nossa alma. Vamos colocando lembranças, memórias sem fim nas caixas de 

nosso porão. O grande problema é que gostamos de mexer nelas. Algumas são 

merecedoras de nossa subversão, outras, deveríamos queimá-las. Mas estão lá, e 

sempre estarão.  

Um dia revendo alguns vídeos do musical “A Arca de Noé”, da década de 

80, período de minha infância na pequena cidade de Esperança, na Paraíba, me 

sobreveio um sentimento nostálgico de um tempo que não volta mais. Naquela 

época as músicas para as crianças eram mais inocentes, mais belas, mais 

edificantes. 

Saudades de uma infância sem drogas, onde se podia brincar nas ruas 

empoeiradas. Onde se podia sair sem medo de ser assaltado, atropelado, 

violentado. Onde se podia, de fato, ser criança. 

Naquela época não se brincava de computador, e sim, se bola, de pião, de 

“enfinca” – talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas é apenas uma 

brincadeira de se enfiar uma haste ou chave de fenda no chão de terra até se 

conseguir tirar um objeto enterrado... Enfim, brincadeiras que a maioria das 

crianças de hoje nunca ouviu falar. 
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Senti saudades de mim mesmo. Perdi muitas coisas que hoje reconheço 

que foram necessárias para o meu crescimento. 

Das brincadeiras infantis, dos velhos amigos, da escola, das professoras, 

da merenda. Ah! Que saudades da merenda. Não dela em si. Mas por causa dela 

a gente podia se reunir pra conversar, pra rir, pra viver. 

Hoje tudo está diferente. Cada um se fecha em seu casulo, em seu gueto 

particular. Em sua solidão existencial. Escravos de si mesmos. 

Ah! Que saudades da minha infância. Sem preocupações de adultos, 

exceto uma: ser feliz. 

Posição social, dinheiro, trabalho, família, feira, responsabilidades, isso 

era coisa de adulto. Isso não era nossa preocupação, só nos restava apenas 

sonhar. 

Ninguém sabia o que seria. Apenas o que era: criança. 

Da escola sinto saudades do recreio – único momento que poderíamos 

ser que nós éramos. Das aulas? Não! Afinal, já esqueci praticamente tudo que 

estudei nesse período. O melhor aprendizado foi a própria infância. Não as 

aulas, mas a vida. Passar de ano era apenas um detalhe.  

Ou então alguns episódios de infância que nem nos lembramos, mas que 

nos fora contados pela minha mãe. Como nos momentos que eu, quando bem 

pequeno, ficava no penico andando a casa toda pra poder fazer cocô. Arrastando 

o objeto como se fosse parte de mim. Mas logo se desprendia de mim quando 

me sentia aliviado. Imagino como ela deve ter se divertido com isso.  

Ou então o episódio que ela me contou quando uma amiga de família veio 

lá em casa. Eu era bebê. Gordinho, fofinho – e lindo evidentemente – e aquela 

pessoa me pegou no colo. Elevou-me um pouco acima da cabeça e disse: “faça 

xixi aqui na minha boca”. O que prontamente obedeci.  

Só se sente saudades daquilo que realmente importa e que nos fizeram 

felizes, nem que seja por um breve tempo. 

Tenho sim, saudades de mim mesmo. De quem eu era. Mas também sei 

que daqui pra frente novas emoções, novas sensações, novas alegrias me 

esperam na próxima esquina da vida. 

Esse tempo não volta mais. Nem precisa. O que vivemos é como um filme 

que vemos na tela de cinema. Dá pra sonhar, rir, chorar, comemorar, mas no 
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final as luzes se acendem e voltamos pra realidade. Temos novos filmes pra 

fazer. O apóstolo Paulo diria: “...mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me 

das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 

prossigo para o alvo”  (Filipenses 3:13). Belo conselho, não acha? 

E o que isso tem a ver com perder? Alguns perdem tempo e outros se 

perdem no tempo. As lembranças alegres que passamos nunca são perda de 

tempo. Você é a personagem principal de sua história. Ou, como disse William 

Shakespeare: “É comum perder-se o bom por querer o melhor”. 

Amo os poetas, eles são simples e profundos ao mesmo tempo. Gosto do 

que disse o grande Fernando Pessoa: “Há um tempo em que é preciso 

abandonar as roupas usadas, que já tem a forma de nosso corpo e esquecer os 

nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da 

travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem 

de nós mesmos”. E você, quer continuar a viver à margem de si mesmo? 

 

DEUS TE DEU COISAS MAIS DO QUE PRECIOSAS. 

 

Lembro-me de uma história interessante: 

Certo dia um jovem estava num bosque e achou um pequeno saco com 

vinte e quatro pedrinhas dentro dele. Como não sabia o que era, começou a 

brincar com elas jogando-as num lago profundíssimo. Achava lindo ver até onde 

as pedrinhas iam, formando ondas na superfície do lago – você já brincou 

assim?  

Quando só restava uma, resolveu guardá-la como lembrança. No outro 

dia resolveu mostrá-la a um amigo. Este, espantado, disse-lhe: “Isto não é uma 

pedrinha qualquer, é um diamante bruto”.  

O jovem, pasmo, não conseguia acreditar. Ele havia desperdiçado uma 

fortuna. 

Você deve está pensando: “como foi tolo esse rapaz”. Deixe-me dizer uma 

coisa: ele é você. Cada dia que Deus nos dá é um diamante bruto que muitas 

vezes temos desperdiçado. Cada pedrinha é uma hora do dia que não 

aproveitamos como deveríamos. Jogamos esses dias no lago do tempo porque 

pensamos que sempre teremos mais e mais. Mas será que realmente temos 
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certeza de quanto tempo ainda teremos? Não desperdice mais esse tempo 

precioso. Não viva só de sonhos, a realidade está ai batendo na sua porta. 

Talvez por isso, escrevi há algum tempo a seguinte poesia: 

 

 

MENINO MORTO 

 

Hoje eu sonhei com um menino morto, 

Tão lindo... tão inocente... tão triste, 

Parecia dormindo, cálido, absorto, 

Num mundo dele que não mais existe. 

 

Hoje eu sonhei com um menino morto, 

De uma bela infância que não volta mais, 

Que vida linda... mas que sonho torto, 

E que gente triste junto às catedrais. 

 

Hoje eu sonhei com um menino morto, 

Não vai mais brincar com outros na rua, 

Como barco quebrado no cais do porto, 

Uma vida ceifada, mais uma alma nua. 

 

Hoje eu sonhei com um menino morto, 

Não vai saber o que é amar... não vai, 

Não há mais sonhos, é um ultimato, 

Que como areia nos dedos, se esvai.  

 

Cheguei mais perto pra ver quem era, 

No mundo de sonhos que se perdeu, 

Contemplar, na face, sua última quimera, 

Esse menino morto... meu Deus!... Era eu. 
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TEMPO DE GUARDAR... 

 

 

 

GUARDE 

 

Guarde tudo, 
E mais um pouco, 

Nesse mundo louco, 
Nada se tem, 

O que se mantêm, 
Além da dor, 
É só o amor, 

De certo alguém. 
O que se guarda, 
Na vida amarga, 
É a lembrança, 
Dessa criança, 
Dentro do ser, 

Que pode ser você, 
Ou pode ser ninguém. 

 

 

 Quem tem um escritório e é escritor geralmente sabe muito bem o que é 

bagunça arrumada. Eu sou um desses e meu escritório tem essa característica. 

Minha bagunça, pra mim, é organizadíssima. Mas, vez por outra tenho que 

colocar alguma coisa em ordem – principalmente se vamos receber visitas. 

Minha mulher sempre fala: “Vai arrumar teu escritório, tá uma bagunça”. E eu 

respondo: “Não se preocupe que eu sei onde estão todas as minhas coisas”.  

O homem tem uma lógica diferente das mulheres. Ele pensa mais ou 

menos assim: “Vou arrumar pra quê? Daqui a uma semana vai está tudo 

bagunçado mesmo”. O homem é sempre lógico e pra ele não tem sentido limpar 

uma coisa que vai sujar-se posteriormente.  

A biblioteca de um escritor é o seu mundo dos sonhos. Seu refúgio. Um 

dia vi uma entrevista de Leminski na internet. Ele estava no meio de livros, 

papéis, estantes... Aquela bagunça organizada que quase todo escritor sabe 

como é. Fiquei maravilhado. Queria uma casa assim com livros e mais livros 

espalhados por todos os cantos, como se fosse um oceano de ideias, de histórias 
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esperando alguém mergulhar para pescá-las. Logicamente minha mulher não ia 

gostar nada disso. Desisti desse sonho... 

Guardar é por coisas juntas uma das outras com ou sem propósito. Às 

vezes quando se junta coisas sem sentido, como tralhas amontoadas numa casa, 

se não tiver cuidado, tornar-se uma doença. O que caracteriza a acumulação 

compulsiva é a coleta ou aquisição de bens ou objetos descartados até como lixo. 

Essa doença também é conhecida como "Síndrome de Diógenes", por causa do 

filósofo grego do séc. IV a.C., pois ele vivia como um mendigo (na realidade 

queria mostrar que se poderia ser feliz sem posses alguma) e dormia num 

barril...  

Em minha cidade natal, Esperança, havia uma mulher assim. Ela andava 

pela cidade a procura de algum lixo que considerava útil de alguma forma. Não 

tenho certeza do nome dela, acho que era Lucila. O estranho era que ninguém 

imaginava que ela fazia isso. Só foi descoberto por que ela acabou morrendo 

dentro do lixo de sua própria casa. Quando foram tirar todo o material 

acumulado, lembro-me, tiraram uns quatro caminhões cheios. Por isso que o 

acumulador compulsivo também é chamado de "colecionador de lixo". Ele fica 

preso emocionalmente a alguns objetos ou pensa que um dia irá precisar de 

alguns deles.  

Mas também existem os acumuladores de animais. Nesse caso, conhecida 

como Síndrome de Noé: a pessoa vai juntando um número excessivo de animais 

domésticos sem ter condições de abrigá-los e até de alimentá-los, sentindo-se 

como uma defensora dos animais e uma protetora dos indefesos e 

abandonados... 

Em todo caso, o que se aprende é que até no ato de guardar tem que ter 

muito cuidado para que não se transforme em obsessão. Nem tudo que 

guardamos deveríamos fazê-lo. Tem muita coisa que faz mal, embora pensemos 

que são preciosas pra nós. Pode ser uma foto de um ex-amor, cartas de alguém, 

número de telefone no celular, ou seja, qualquer coisa que parece ser 

importante, mas que afinal é só lixo sentimental que te faz mais mal do que 

bem...  

Nem precisa ser objetos... Quantos sentimentos ruins juntamos em 

nossos corações? Quantas mágoas de pessoas que já passaram em nossas vidas? 
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Quanto rancor vamos acumulando no percurso da existência? Às vezes esses 

lixos existenciais só nós carregamos. A pessoa que o causou talvez nem saiba do 

que fez. Mas vamos acumulando, juntando, sem nenhuma pretensão. E isso vai 

nos fazendo mal e ocupando um espaço em nossas vidas que poderia ser 

ocupado por pessoas ou sentimentos melhores. 

 

TEMPO DE GUARDAR... 

 

Mas o texto fala que há tempo de guardar...  

 Tenho um cofrinho em forma de porco. Ele é feito de barro... Muito 

simpático! Fica paradinho esperando eu enchê-lo de moedas. Tem gente que 

guarda só de um real. Eu não tenho preconceito, guardo de vinte e cinco 

centavos, cinquenta centavos, o que der. Vez por outra eu balanço o porquinho 

pra ver se está chegando a hora de quebrá-lo. Eu sei, parece maldade, mas foi 

pra isso que ele foi feito... 

 Talvez você pense: "Guardar moedas num porquinho de barro, que coisa 

mais antiquada, hoje em dia já existem os bancos". Talvez você tenha razão. 

Mas pra quem nunca teve muito dinheiro quando criança, qualquer moedinha é 

muito mais do que moedinha num porquinho de barro. São sonhos que se 

realizarão na materialização do juntar... Não é também simplesmente juntar, é 

ter a satisfação de poder dizer no fim do processo: "Consegui controlar minha 

ganância, meu desejo por ter, por possuir, por satisfazer minha alma 

hedonista".  

 O que vou fazer com o dinheiro? Não sei... Talvez comprar um carro 

novo, uma casa nova, trocar as mobílias da casa... Tô brincando, claro, mas já fiz 

até o aniversário de minha filha quando ela era criança, só com as moedinhas 

guardadas... Agora, no máximo, vai dar pra comprar uns três bons livros... Sem 

esquecer-se de comprar outro porquinho pra nova poupança... O ciclo tem que 

continuar! 

  

 A CIGARRA E A FORMIGA. 

 

 La Fontaine tem uma fábula interessante para ilustrar o que quero dizer:   
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 Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, 

sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha, que carregava 

uma folha pesada, perguntou:  

 - Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para gente 

aproveitar! O verão é para gente se divertir!  

 - Não, não, não! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso 

trabalhar agora para guardar comida para o inverno.  

 Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo 

o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, 

passou de novo perto da formiguinha carregando outra pesada folha. 

 A cigarra então aconselhou:  

 - Deixa esse trabalho para as outras! Vamos nos divertir. Vamos, 

formiguinha, vamos cantar! Vamos dançar!  

 A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra 

levava e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. Mas, no dia 

seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou feio 

para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. A 

rainha das formigas falou então para a cigarra:  

 - Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra! Vai 

passar fome e frio.  

 A cigarra nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou:  

 - Hum!! O inverno ainda está longe, querida!  

 Para cigarra, o que importava era aproveitar a vida, e aproveitar o hoje, 

sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar 

alimento? Pura perda de tempo. 

 Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia 

seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da 

formiga.  

 Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de 

frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e 

deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: - 

No mundo das formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, cumpra 
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o seu dever: toque e cante para nós. Para cigarra e paras formigas, aquele foi o 

inverno mais feliz das suas vidas.  

 

 Tem muito cristão cigarra... Mas, ainda bem que também há muitos 

cristãos formiga... Guardar aqui, pra mim, não é acumular sem objetivo, como a 

síndrome acima. Se parece mais com a fábula de La Fontaine. O que se junta faz 

sempre parte de um todo maior, para benefício não apenas pessoal, mas, 

coletivo. José do Egito experimentou isso em sua vida. Guardou quando deveria 

guardar, pois há tempo de vacas gordas, mas também há tempo de vacas 

magras. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora... Deus quer que sejamos 

sábios. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, na primeira vez, mandou que 

seus discípulos juntassem as migalhas e no final sobraram doze cestos cheios 

(Marcos 6.42-43). Na segunda multiplicação sobraram sete cestos cheios 

(Marcos 8.8).  

Jesus foi o multiplicador. Mas ensinou também a não desperdiçar. Não 

desperdiçar o pão cotidiano, muito menos a vida. Na visão de alguns Ele era 

aquele que acabaria com a fome do mundo, por isso queriam proclamá-lo rei 

(João 6.15). Aquele político que solucionaria todos os problemas alimentares da 

humanidade. Quem não gostaria de um político assim?   

Jesus veio estabelecer um novo tempo. Um novo Reino. Não militar nem 

estatal, mas espiritual. Por isso, o Reino de Jesus não é físico, não tem geografia, 

não é visível, ele acontece é no coração... O pão que ele oferece não alimenta o 

corpo, e sim, a alma. Foi isso que as pessoas não entenderam na época e 

continuam não entendendo hoje. Jesus quer reinar em seu coração, ser Senhor 

de sua vida, comandar sua existência...  

 

GUARDAR O QUE É ETERNO 

 

Em Mateus 6:19-20 Jesus disse: “Não ajunteis para vós outros 

tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem os consumem e onde os 

ladrões minam e roubam; mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a 

traça nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não minam nem 

roubam". Essa mensagem do Mestre não está muito popular hoje em dia. As 
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pessoas estão indo em sentido oposto. A ganância tem imperado, os olhos dos 

cristãos estão cada vez mais posto nesta terra. Nas coisas do aqui e agora. Para 

muitos, não interessa produzir riquezas segundo Deus... 

No versículo 21 do texto acima Jesus diz: "Pois onde estiver o seu 

tesouro, aí também estará o seu coração". Você percebe o que Ele está dizendo? 

O que guardamos no coração determina o que realmente é importante para nós. 

Quantas coisas preenchem o teu coração? Qual o tesouro você guarda no mais 

íntimo do seu ser? Se for só dinheiro, lamento, só dá pra ver o quão pobre você 

é... 

Existe um tesouro verdadeiro... O Apóstolo Paulo descobriu: “A mim, o 

menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o 

evangelho das insondáveis riquezas de Cristo” (Efésios 3:8). O Evangelho de 

Jesus é o maior tesouro que se pode encontrar... Conheça o Evangelho de Jesus, 

as verdadeiras boas novas que muda nossa existência... 

Guarde o que se deve guardar... Pois, haverá o tempo de lançar fora... 
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TEMPO DE LANÇAR FORA... 

 

 

 

A VIDA 

 

A vida é um poema, 
Às vezes versos, 
Às vezes drama, 
Às vezes nexos, 
Às vezes cama. 

Na vida de poesia, 
Às vezes quente, 

Às vezes fria, 
Às vezes mente, 

Quem não se queria. 
Nesta vida em chama, 

Somente às vezes, 
Nesses reverses, 

Muitas vezes... é que se ama. 
 

 

 É dezembro, fim do ano. Tomei coragem... Comecei uma limpeza total no 

meu escritório – é, tem hora que não tem jeito. Tirei livro por livro, cd’s, dvd’s, 

papéis avulsos, poeira... muita poeira. Passei um pano, espanei, tirei as traças. 

Muitas traças. Varri, sujeira, poeira... Atchim! – Vários espirros. 

 Depois de algumas horas – sim horas, era muita bagunça – conclui que 

guardava coisas imprestáveis: Pedaço de fio, um rádio quebrado, canetas sem 

tinta, papéis velhos, livros de matemática (nem sei pra que guardei isso, detesto 

matemática), um teclado de computador danificado – aliás, tinha muito lixo 

eletrônico, um mal da modernidade. 

 Às vezes me pergunto: por que guardei tantas coisas? Comecei a fazer 

algumas divagações: Talvez esperando chegar um dia que poderia usá-las de 

alguma forma... Aquele dia que nunca chega. E ai fui acumulando tranqueiras 

sem fim. Ou quem sabe poderia precisar de alguma peça pra consertar alguma 

coisa. Enfim, nunca precisei consertar. Quando quebra, sempre vou juntando as 

tranqueiras existentes... Atchim! Mais poeira. 
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 Joguei tudo fora. Tem hora que a gente precisa desapegar. Tem coisas 

que é assim mesmo, dá trabalho e, de alguma forma, ficamos ligados 

emocionalmente aos objetos. Quando terminei, olhei pra meu escritório e fiquei 

feliz pela organização que realizei. Deu trabalho, mas valeu a pena. Detesto 

poeira, outra limpeza dessas, só daqui a um ano. Tem tempo que a gente tem 

mesmo que jogar fora algumas coisas... 

 

 AS TRANQUEIRAS DA VIDA... 

 

 Na vida acontece a mesma coisa... É preciso tirar a sujeira acumulada, as 

traças da vida. As tranqueiras que vamos acumulando no coração. Emoções não 

tratadas. Por falar das traças elas parecem muito com alguns detalhes de nossas 

vidas: são pequenas, insignificantes e silenciosas. Trabalham à surdina. Não as 

vemos trabalhar, mas são incansáveis e persistentes. Você as tira num dia e 

pouco tempo depois, como um passe de mágica, lá estão de volta. Acho incrível! 

Quando percebemos o resultado do esforço invisível, geralmente é tarde demais. 

Inclusive, elas devoram livros muito mais que grandes leitores. Percebe que 

muitas coisas que acumulamos na vida são como as traças? Pequenas coisas que 

achamos insignificantes. E quando percebemos o coração já está cheio delas. 

Tenho certeza que você, caro leitor, já deve está se lembrando de algumas. É 

preciso fazer a faxina da alma... É tempo de lançar fora pra viver mais leve. Tudo 

que juntamos, de certa forma, pesa. Algumas pesam bastante. 

 Por diversas razões, sei que não é fácil se desprender. Mas ficar preso a 

coisas que nos fazem mal é, no mínimo, insensatez. Mas cada um sabe o que se 

passa em seu coração. Ou, como disse William Shakespeare: “Lembrar é fácil 

para quem tem memória. Esquecer é difícil para quem tem coração”. O 

coração é um terreno que poucos sabem caminhar. 

  

 LANÇAR FORA TAMBÉM É DESPERDIÇAR 

 

 Desperdiçar é gastar à toa, sem nenhum proveito... Também pode ser 

chamado de "esbanjar", que é derivado de "bojo", ou volume que faz a bolsa de 

dinheiro quando se está cheia. Consumir é “fazer desaparecer sem deixar fruto”. 
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A Bíblia usa também a palavra "pródigo", de "prodigalizar", ou seja, dissipar ou 

dilapidar os bens. Usada no caso do filho pródigo... Lembra da história? 

 A narrativa se encontra em Lucas 15.11-32:  

 

"E disse: Um certo homem tinha dois filhos; E o mais moço deles disse 

ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por 

eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, 

partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, 

vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela 

terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e 

chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os 

seus campos, a apascentar porcos. E desejava encher o seu estômago 

com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, 

tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância 

de pão, e eu aqui pereço de fome! Levantar-me-ei, e irei ter com meu 

pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti; Já não sou digno 

de ser chamado teu filho; faze-me como um dos teus jornaleiros. E, 

levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu 

pai, e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao 

pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante 

ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus 

servos: Trazei depressa a melhor roupa; e vesti-lho, e ponde-lhe um 

anel na mão, e alparcas nos pés; E trazei o bezerro cevado, e matai-o; e 

comamos, e alegremo-nos; Porque este meu filho estava morto, e 

reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o 

seu filho mais velho estava no campo; e quando veio, e chegou perto de 

casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, 

perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão; e teu pai 

matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se 

indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, 

respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem 

nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito 

para alegrar-me com os meus amigos; Vindo, porém, este teu filho, que 

desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro 

cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas 

coisas são tuas; Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este 

teu irmão estava morto, e reviveu; e tinha-se perdido, e achou-se".  

 

 Nesta parábola, aquele filho esbanja, desperdiçando futilmente a herança 

do pai. O resultado é só tristeza, amargura e solidão. Longe do pai e do 

aconchego do lar não há felicidade. Entende? Longe de Deus, nosso Pai, não há 
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razão de viver, não há propósito eterno na vida. O Pai sempre estará de braços 

abertos para receber um verdadeiro filho. Quando um pecador volta-se de 

coração para Deus, Ele sempre estará disposto a acolhê-lo com graça, perdão, 

amor, compaixão e misericórdia... 

 

 SE FOR PARA LANÇAR FORA, QUE SEJA PRA ABENÇOAR.  

  

 Até para desperdiçar é preciso ter sabedoria... Muitos tem desperdiçado 

suas vidas com bobagem. A vida é preciosa para ser lançada fora. Se for para 

desperdiçar que seja o que for bom para outros... Desperdice o belo como fez 

Maria, irmã de Lázaro, despejando o unguento aos pés de Jesus.  

 Diz o texto sagrado: “Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que 

era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os 

seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume" (João 12.3).  

 O perfume, ou especiarias, era muito conhecido no Mundo Antigo. A 

rainha de Sabá, por exemplo, quando visitou Salomão o presenteou com uma 

enorme quantidade de perfumes: “E deu ao rei cento e vinte talentos de ouro, e 

muitíssimas especiarias, e pedras preciosas; nunca veio especiaria em tanta 

abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão” (1Reis 10.10).  

Jesus estava assentado à mesa, porque naquele tempo, como é costume 

no oriente, as pessoas não se sentavam em cadeiras ao redor da mesa. Eles se 

reclinavam em almofadas ou tapetes. A comida ficava em cima de uma mesinha 

ao alcance de todos. Alabastro era como uma pedra branca parecida com 

mármore. Era um vaso muito caro para os padrões do Novo Testamento, 

principalmente porque havia nele também um preciosismo perfume de "nardo" 

puro. O "nardo" era um unguento muito valioso, importado. O bálsamo custava 

o equivalente ao salário de um ano de um trabalhador daquela época. Hoje seria 

equivalente a um dos melhores e mais caros perfumes que alguém de posses 

poderia comprar.  

 No caso de Maria, ao que parece ela havia juntado dinheiro por um bom 

tempo para poder comprar o perfume, ou o tenha adquirido por uma herança de 

família, passada de mãe para filha. O importante é saber que era muito precioso. 

E o que ela fez? Sem nenhum constrangimento ou avareza, ela quebrou o 
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gargalo do frasco. Derramou o perfume em Jesus deixando todo o ambiente 

perfumado (Jo 12.3).  

 Judas reclamou de tanta generosidade: "Por que este perfume não foi 

vendido, e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários" (v.5). Mas o 

próprio texto nos explica que: "Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, 

mas porque era ladrão; sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava 

tirar o que nela era colocado" (v.6). Ele achou que foi um "desperdício”... E de 

fato foi... Mas se tem tempo de desperdiçar, que seja pra perfumar os ambientes 

que vivemos... 

Maria estava "desperdiçando dinheiro" na visão de Judas... e ele 

"desperdiçou" sua vida não seguindo, de verdade, a Jesus. Quem você é uma 

Maria ou um Judas?  

Deixe-me dar sete dicas para você "desperdiçar", "Lançar fora", quer seja 

objetos ou coisas na vida... 

 

1. Jogue fora o que é inútil; 

2. Jogue fora o que te prende; 

3. Jogue fora para não ficar cheio de coisas vazias; 

4. Jogue fora para não jogar para dentro; 

5. Jogue fora e não busque mais; 

6. Jogue fora para dar espaço para coisas novas; 

7. Jogue fora e se jogue para a vida, enquanto você pode... 
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TEMPO DE RASGAR... 

 

 

 

ESTOU EM CONSTRUÇÃO 

   

Estou em construção, 
Não sou perfeito, 

Pois esse meu jeito, 
É bem mais que razão. 

Às vezes eu erro, 
Outras eu acerto, 

Às vezes nem digo, 
Pois eu não consigo. 

Pros invejosos, 
Um beijo amargo, 
E um lindo tchau, 

Pois, afinal, 
Só quem eu trago, 

No coração, 
Com muita paixão, 
Não quer meu mal. 

Estou na caminhada, 
E nessa estrada, 
Eu vou seguindo, 

Como se diz: vou indo. 
Mas sempre em frente, 

E com muita fé, 
Pois essa gente, 

Que quer meu mal, 
Lá, no final, 

Vai me aplaudir de pé. 
 

 

Rasgar pode ser traduzido por dilacerar, despedaçar, retalhar, golpear, 

cortar, romper, estilhaçar, atassalhar. Significando romper, reduzir a pedaços. 

Gosto muito da etimologia das palavras. Lacerar, por exemplo, é “cortar, 

rasgar”. Já Dilacerar é “rasgar com força, ímpeto, violência”. No sentido 

figurado, rasgar é o mesmo que "reduzia a alma" a pedaços pequenos.  

Rasgar, no Antigo Testamento, geralmente está associado à humilhação. 

Quando grandes homens pecavam ou Deus determinava um jejum nacional, o 
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primeiro ato era rasgar as vestes, cobrir-se de pano de saco, jogar cinzas sobre 

si, com o objetivo de reconhecer que é pó, cinza, nada... 

Os israelitas usavam pano de saco como ritual de arrependimento, 

humilhação ou como sinal de luto. Geralmente o tecido grosseiro de pelo de 

cabra era o preferido. Um exemplo disso foi quando os irmãos de José o 

venderam aos ismaelitas, se pai, Jacó, vestiu-se de pano de saco para chorar a 

perda do filho (Gênesis 37.34). Outro exemplo foi o que fez Jó, devido suas 

aflições e enfermidades (Jó 16.15). No Novo Testamento Jesus associa o pano se 

saco ao arrependimento como se vê em Mateus 11.21: "Porque se em Tiro e em 

Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que 

elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza". No ocidente, veste-se de 

preto, por exemplo, tendo o mesmo princípio do pano de saco dos Israelitas.  

 

POR QUE HÁ O TEMPO DE RASGAR?  

 

A maioria das pessoas tem um coração orgulhoso... O meu e o seu 

também são. Às vezes Deus permite as calamidades para que, caídos de costas, 

possamos colocar os nossos olhos no céu. O ser humano acha que é 

autossuficiente... Temos a sensação de que controlamos tudo ao nosso redor. 

Somos donos do saber... Mas e quando uma calamidade nos atinge? Quando 

caímos de cama numa enfermidade grave onde todo nosso conhecimento ou 

bens se tornam nulos?   

Lembra-se de Jó?  

Se humilhar não é pra qualquer um... Quando nos humilhamos 

entendendo quem nós somos, só a partir daí nos tornamos verdadeiramente 

humildes. Ser humilde é para aqueles que entenderam que o que tem, o que 

possuem, vem, não deles mesmos, mas de Deus. Sim, Deus é que é a causa 

primeira de tudo o que temos e somos. Jesus disse: “Bem-aventurados os 

humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus” (Mt 5.3).  

O ser humano, por si só, é orgulhoso. Querem receber glórias, honras, 

louvores... Acham que ser humilde é uma humilhação. Para alguns, ser humilde 

é o reconhecimento de que o homem não é tão "homo sapiens" como ele pensa. 
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É só "homo" e nada mais... Outros acham que reconhecer-se humilde podem os 

tornar, por si só, oprimidos e inferiorizados pelos "grandes".   

Conheço homens poderosos, ricos, inteligentes, que são verdadeiramente 

humildes. Como também, conheço pessoas pobres que são empregados, e são 

totalmente orgulhosos... Orgulham-se da sua suposta humildade... Esquecem-se 

de que foi o orgulho que destruiu o Diabo da posição que tivera nos céus (Isaías 

14.12-15). 

É preciso entender que nem todo orgulho tem procedência diabólica. Por 

exemplo, podemos ficar "orgulhoso" de nossa filha por ela ter passado num 

vestibular, ou por termos conseguido fazer um trabalho que julgávamos muito 

difícil. O orgulho que Deus abomina é o orgulho negativo, de achar que tudo que 

acontece em sua vida é algo inerentemente seu independente da graça de Deus 

em nós, numa atitude soberba na vida (Provérbios 8.13).  

O orgulho nos afasta de Deus porque aproxima-nos demais para nós 

mesmo e vemos o que de fato não somos, apenas o que imaginamos ser. E isso 

cria uma presunção maligna (Salmo 10.4). Os que Jesus chamou de “pobres de 

espírito” são aqueles que reconhecem suas fraquezas espirituais e total falta de 

condições de se aproximar de Deus, reconhecendo que se não fosse a graça 

divina, estariam perdidos.  

Os orgulhosos nunca reconhecerão que necessitam de Deus.... O engano é 

tão grande que até aqueles que acreditam que existe um Deus, acham-se tão 

especiais que o próprio Criador tem a obrigação de salvá-los e abençoá-los. 

Esquecem-se de Provérbios 16.18-19 que diz: “A soberba precede a ruína, e a 

altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os 

mansos, do que repartir o despojo com os soberbos". 

Gente orgulhosa, cheia de si, cheias de performance diante dos outros só 

impressiona o homem... Deus, no entanto, é diferente. A Bíblia diz que Ele 

escolheu as coisas loucas deste mundo, a vis, as despreparadas, aquelas que 

nada são, para confundir aquelas que são (1Coríntios 1.27). 

Isso me alegra bastante, e a você?  

Já imaginou de Deus escolhesse apenas as fortes, as mais inteligentes, os 

mais sábios? Eu já estaria fora da lista, e você? Deus mostra o seu amor, sua 
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graça, sua misericórdia, escolhendo pessoas indignas de Sua presença e favor, 

como eu e você. 

Não sei qual o seu sentimento com relação a isso, mas eu sinto uma 

enorme gratidão. Quantos indignos Deus tem abençoado? Sabe como é o nome 

disso? Graça. 

Sim, graça é aquilo que Deus faz pelos seus mais indignos filhos. Graça é 

uma palavra que significa “favor” para aqueles que não merecem nada. Pois, 

afinal, quem é digno? 

 Alguns pensam que merecem o favor de Deus... Ora, merecer o favor de 

Deus , por si só, já é uma contradição. Se fosse por merecimento, não seria por 

graça, e sim, por obras. Merecimento e graça são termos contraditórios. Uma 

exclui a outra. Paulo diz: “Assim, hoje também há um remanescente escolhido 

pela graça. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras; se fosse, a graça já 

não seria graça" (Romanos 11.5-6 - NVI).  

Apesar de ser quem eu sou Deus ainda me quer. Apesar dos meus 

pecados, Deus ainda me ama. Apesar das minhas falhas, o Deus perfeito ainda 

quer me usar... Tudo pela Sua graça. 

Somos os perdedores mais vitoriosos do planeta. Perdemos o temporal 

para ganharmos o eterno. Perdemos o visível para adorar o invisível. Perdemos 

a alegria do mundo para recebermos a felicidade infinita. Perdemos o inferno, 

mas ganhamos o céu... 

Você joga Xadrez? É um jogo fabuloso. Não sou um Bobby Fischer, mas 

gosto desse esporte. Primeiro, porque não preciso suar... Segundo, porque é um 

jogo fantástico. Se você ainda não sabe jogar, procure aprender. Treina o 

raciocínio. Desenvolve a inteligência – penso eu.  

 

O XADREZ DA VIDA... 

 

O xadrez é um jogo interessante. Às vezes perdemos um pião 

(supostamente a peça mais fraca), para poder capturar uma torre, ou um bispo 

(peças mais fortes). Ou então perdemos algo muito precioso, como a rainha, 

para ganhar algo maior: a batalha. 
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Na vida é assim também... Tem um provérbio italiano que diz: "Ao 

termino do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa". Então pra que ser 

orgulhoso? Pessoas que se apegam ao orgulho humano e passageiro são como 

aquele que se apega a um caco de vidro pensando que é um diamante. Não deixe 

os verdadeiros diamantes da vida passar enquanto você segura teimosamente 

seu pedaço de nada... A vida é como uma bolha de sabão, apesar da beleza, é 

mais frágil do que se imagina. Deus que é Deus, nós apenas servos efêmeros... 

 

UM REMÉDIO PARA O ORGULHO... 

 

 Já apanhei muito... De várias formas. Até de tomada de ferro. Nunca 

ouviu falar nisso? Não sabe o que é uma tomada de ferro? É, acho que estou 

ficando velho mesmo... Deixe-me tentar explicar. Há alguns anos o ferro de 

passar roupas tinha um cabo que tinha duas tomadas em cada uma das 

extremidades. Uma delas se colocava na tomada e a outra era colocada no 

próprio ferro. Ou seja, era um cabo removível. 

 Quando minha mãe estava muito brava – o que acontecia quase sempre 

– ela desconectava o cabo do ferro para usar como cinta. Geralmente ela usava 

uma sandália de pneu – aquela que doía até na alma, já te falei dela? Pois é, mas 

dou graças a Deus pelas correções de minha querida mãe...  

As surras nos ajudam a ser humildes... Tanto da mãe quanto as do Pai 

Eterno. 

Um último conselho: Rasguem suas vestes de orgulho... Humilhem-se 

diante de Deus. "Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, 

pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas 

misérias, e lamentai e chorai; converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso 

gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará" (Tiago 

4.8-10). 
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TEMPO DE COSER... 

 

 

 

CONSERTOS 

 

Já morri de amor, 
Já vivi pra amar, 

Vou dormi sem rancor,  
E acordar pra sonhar...  

Se na vida há rasgos, 
Eu não me estrago, 
Vivo pra costurar... 

 Costurando e vivendo, 
Vou aprendendo, 

Que a vida é ingrata, 
E a única coisa que basta, 

Entre o céu e o mar, 
Entre os rasgos que tenho, 
É esse amor que contenho, 

E me realizo ao te dar... 
 

 

 A primeira vez que a Bíblia fala de costurar é em Gênesis 3.7 onde se diz: 

"Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e 

coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais". Aqui fala da autojustiça 

que o homem procura para se justificar diante de Deus. Até hoje é assim, a 

humanidade sempre acha que precisa costurar suas próprias vestimentas de 

justiça. Querendo ter uma “participação” humana e cooperando com a salvação 

de algum modo. O que Paulo condena em Efésios 2 :"Pela graça sois salvos, 

mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para 

que ninguém se glorie". Tudo que o homem procurar fazer para se auto 

justificar só serão trapos diante de Deus (Isaías 54.6). 

 Mas o pregador aqui em Eclesiastes nos diz que: "...há um tempo para 

coser" (Ec 3.7). Coser, costurar... Hoje, com a indústria e o comércio em larga 

escala não se costura mais em casa - a não ser nos polos de confecções 

espalhados no país ou na insistente arte de algumas mães. Agora, pode-se 

comprar roupas prontas de todos os gostos, modelos e preços. Na antiguidade 



125 

 

não era assim. Alguns séculos atrás uma mulher prendada era aquela que sabia 

costurar e cozinhar. 

 Costuramos por quê? Por diversos motivos, tais como: consertar algo 

rasgado, pois quase tudo tem conserto; não temos condições de comprar uma 

peça nova; por obrigação ou por necessidade financeira; ou então porque aquilo 

que temos é precioso por causa de uma ligação sentimental. 

 Historicamente falando a costura é tão antiga quanto a própria 

civilização. Costurar em termos simples é juntar duas partes de algo, pode ser: 

tecido, couro, lona ou outros materiais, utilizando, geralmente agulha e linha. 

Sendo, a costura, anterior à tecelagem com panos.  

 Embora a costura de roupas atualmente seja feita de forma industrial a 

costura é usada dentro das famílias. Às vezes mesmo como a mulher de 

Provérbios 31 que costura as roupas dos filhos e esposo, hoje, "costura-se" mais 

para substituir um botão solto, fazer pequenos reparos etc.  

 A Bíblia é cheia de exemplos sobre manufaturas. Sempre considerada 

uma tarefa feminina, pois, costurar, remendar, coser, necessariamente, nessa 

cultura, não era coisa de "homem". Os processos eram diversos: Fiação de roca, 

onde as mulheres colocavam a lã ou o linho na roca, e então usavam um fuso 

para torcer as fibras em fios. Êxodo 35.25-26 e Provérbios 31.19. Ainda existia a 

tecelagem, que se fazia com os fios prontos, onde vimos implícito em Jó 7.6. Os 

israelitas fabricavam várias peças, até cortinas, como as do templo mencionadas 

em Êxodo 35.35. Como também vários tipos de tecidos: vestimentas de lã 

(Levítico 13.48), linho retorcido (Êxodo 26.1), e até vestes bordadas como a dos 

sacerdotes (Êxodo 28.4, 39). Trabalho muito delicado e importante (Ex 35.35; 

38.23). 

 

A MELHOR COSTUREIRA DO MUNDO 

  

 E, hoje em dia, o que isso tudo tem a ver? Bem, pra mim tem tudo a ver 

com o "tempo de coser". Conhece alguma costureira? Eu conheço a melhor do 

mundo. Adivinha quem é? Minha mãe é claro... Ela sempre costurou... Lembro-

me, quando criança, de sempre vê-la em sua máquina de costura. Muitos dias e 
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noites, debruçada, trocando linhas, colocando agulhas, lubrificando a velha 

máquina. Batalhando pelo pão diário e por uma vida mais digna. 

 No sábado acontecia a feira em nossa cidade. Minha mãe acordava cedo 

pra labuta. Eu detestava... Não entendia muito bem o porquê de não poder 

dormir mais um pouquinho. Ela sempre me levava pra poder ajudá-la. Ir pra 

feira no mercado público era horrível, eu fazia de tudo para não ir. Mas não 

tinha jeito. Ou ia, ou apanhava... No fundo eu sabia que deveria ir para ajudar 

de alguma forma. Mas como todo adolescente - ou pelo menos a maioria deles - 

eu queria ficar dormindo em berço esplêndido. 

 Na época, queria passar as manhãs dos sábados assistindo desenho na 

televisão. Uma das poucas diversões que se podia fazer. Por isso, pra mim, 

naquele contexto, ir para a feira era um saco. Mas estava eu ali pra auxiliar 

minha mãe. Arrumar as coisas, atender algum cliente, ficar de olho nos 

"espertos".  

 Quando fiquei maior, mais mocinho, até que gostava de frequentar a 

feira. Não porque gostava de trabalhar lá, mas para poder ficar paquerando com 

as mocinhas que iam acompanhadas ou não de suas mães. Gostava também de 

comer as iguarias que só uma feira do interior tem: suco geladinho, doce feito 

em casa, tapioca, amendoim, camarão salgado, etc. 

 A maioria das mercadorias que minha querida mãe levava pra feira era de 

roupas industrializadas, mas também levava coisas que ela mesma costurava: 

vestidos, saias, roupinhas diversas, pano de prato, artesanatos em geral. É 

incrível como um simples pedaço de pano pode se transformar em peças 

lindas... 

 Por isso, penso que tempo de costurar também seja tempo de 

transformar. É como uma colcha de retalhos. Aos olhos de qualquer pessoa, 

retalhos não servem pra nada. Já aos olhos de uma boa costureira, o que 

aparentemente não servia pra nada, logo se transformará em uma peça de arte 

belíssima e valiosa. Às vezes pode acontecer conosco também, os retalhos de 

nossa alma podem ser transformados em uma colcha da graça de Deus em nós. 

Deus é o costureiro... 

 Foi isso que o apóstolo Paulo reconheceu em Deus: "Pois somos feitura 

dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão 
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preparou para que andássemos nelas" Efésios 2.10. A palavra "feitura" é em 

grego, "poiema". Significa basicamente "aquilo que foi feito uma obra de 

artesanato", "manufatura" ou "criação, como um poema". Ainda aparece no N. 

T. em Romanos 1.20 e Hebreus 12.27 - coisas feitas, ou seja, a criação. 

Portanto, é Deus quem escreve nossas linhas, nossa vida. Ele é o poeta, nós o 

poema... E Seu tema central: o amor. 

 

O QUE O TEMPO DE COSER TEM A NOS ENSINAR?  

 

 Você já ouviu falar de Hans Christian Andersen, autor de inúmeros 

contos infanto-juvenis? Não? Ele escreveu vários textos interessantes, dentre 

eles: “A Roupa Nova do Imperador”. Você lembra essa história? Tudo bem, 

imagino que faz tempo que você deixou de ler histórias infantis... Vou tentar 

refrescar a sua memória. A história é mais ou menos esta: 

 Há muitos anos havia um Imperador que era apaixonado por roupas 

novas e gastava todo o dinheiro que possuía com elas... Tinha um traje para cada 

hora do dia. Para o café da manhã, reuniões à tarde, passeios no campo, jantar, 

comemorações do Reino... Na verdade ele gostava era de se pavonear... ostentar 

sua vaidade. 

 No entanto, certo dia chegou a sua província dois vigaristas. Homens 

toscos, mas espertos... Logo, conhecendo a fama desse Imperador vaidoso, 

fingiram-se de tecelões e disseram que possuíam um tecido especial. Um tecido 

mágico... Sua peculiaridade era que ele possuía a qualidade de ser invisível a 

todos que não seriam capazes de exercer as suas funções. Como também, 

distinguia os tolos dos inteligentes. Ou seja, os ignorantes e incapazes não 

conseguiriam ver o tal tecido... 

 Logo, o imperador entregou-lhes muitas sedas e ouro para a confecção do 

traje. Os vigaristas guardavam todo o material e sempre pediam mais ao 

monarca, sempre alegando que não era suficiente. No entanto, nem um só fio 

era colocado no tear, embora eles fingissem continuar trabalhando 

apressadamente. O monarca mandou súditos para examinarem a roupa, e eles, 

embora não vendo nada, temiam relatar o que estava acontecendo, para não 

serem tachados de tolos e incapazes de exercerem as suas funções. 
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 Sempre diziam: “Que traje maravilhoso, é de uma beleza fenomenal”. Aí 

relatavam para o tolo Imperador. Este cada vez mais ficava ansioso para ver sua 

nova roupa e poder exibi-la para todos. Depois de vários dias finalmente a roupa 

ficou pronta. O Imperador foi participar de um cortejo onde queria exibir sua 

mais nova roupa – já que em toda a província a fama do suposto tecido havia 

se espalhado.  

 O monarca finge vestir a roupa sob os olhos de todos os seus empregados. 

Uns cochicham daqui, outros dali, mas ninguém tem coragem de falar a 

verdade. Daí começa um desfile pelas ruas da cidade. À frente, os batedores, 

cavaleiros, depois alguns soldados bem armados... logo atrás o rei supostamente 

vestido e se pavoneando como nunca. De repente, alguém na multidão grita: “O 

imperador está sem roupa!”... 

 Houve o maior frisson no império. Todos começaram a rir e a caçoar da 

insensatez de seu governante. Só nesse momento o monarca percebeu o quão 

tolo havia sido... Quando ordenou prenderem os falsos alfaiates, eles já haviam 

fugido com todo ouro que haviam juntado.  

 

MAS, E DAÍ? 

 

 O que isso tem a ver com você, com as coisas da vida? Há muito que 

aprender com esse conto:  

 Primeiro, que nossa vaidade pode nos colocar em situações vexatórias. 

Por falta de humildade o Imperador foi tido como tolo. Humildade não é ser 

pobre, é reconhecer suas próprias falhas. Tem muita gente pobre e orgulhosa, 

como também, gente rica e humilde.   

 Segundo, que se há tempo de costurar, que seja em verdade e não na 

fantasia ou no engano. É melhor se vestir com a roupa da verdade do que com os 

fios de ouro da mentira. Você pode não gostar da minha verdade, mas não a 

deixo de falar só pra ser tido como inteligente ou intelectual. Conheço muita 

gente assim. Para poder participar de certos ciclos dos “inteligentes e 

entendidos", prefere acreditar em muitas mentiras e enganos do que defender a 

verdade de sua consciência. 
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 Terceiro, reconheçamos nossa própria ignorância das coisas da vida. Não 

sabemos de tudo e nem precisamos saber. Nem tudo se aprende nos bancos de 

uma escola. Diploma não é sinônimo de sabedoria. Temos que conhecer o 

essencial que pode ser conhecido aonde nem sempre imaginamos encontrar. 

Como já disse Cora Coralina: "O saber a gente aprende com os mestres e os 

livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes".  

 Quarto, não importa o quão importantes somos, a tolice não respeita 

classe social. Ser famoso ou importante não significa isenção de tolices. Quantas 

pessoas supostamente importantes não tem momentos de tolices? Nem estou 

falando dos políticos, senão os exemplos seriam intermináveis...  

 Quinto, às vezes, aqueles que veem, são aqueles que podemos julgar de 

ignorantes, e os que se consideram melhores e especiais podem ser os cegos da 

vida. Abra os olhos, sempre temos algo a aprender. Embora não concorde com 

tudo o que ele disse, Friedrich Nietzsche disse algo interessante: "E aqueles que 

foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam 

escutar a música".  

 Foi esse tipo de presunção, de cegueira, que levou Jesus a censurar os 

fariseus de sua época, lembra-se do texto?: "E disse-lhe Jesus: Eu vim a este 

mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam 

cegos. E aqueles dos fariseus, que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: 

Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não teríeis 

pecado; mas como agora dizeis: Vemos; por isso o vosso pecado permanece" 

(João 9.39-41). 

 

A ROUPA NOVA DO EVANGELHO DE HOJE 

 

 Nos dias de hoje acontece a mesma coisa com relação ao Evangelho de 

Jesus. Tem muita roupa do engano sendo costurada. Uns querem misturar a Lei 

com a Graça, outros desprezam totalmente a graça de Deus e buscam a 

justificação pelas obras, outros fazem comércio do povo de Deus por ganância, 

outros ainda trazem elementos pagãos para o culto, outros vendem objetos 

sagrados como forma de obtenção de bênçãos...  
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 Há um circo gospel sendo formado em cada esquina... No entanto, Jesus 

é o vinho novo da Nova Aliança, Ele disse: "Ninguém deita remendo de pano 

novo em roupa velha; doutra sorte o mesmo remendo novo rompe o velho, e a 

rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos; doutra sorte, 

o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se; o 

vinho novo deve ser deitado em odres novos". (Marcos 2.21-22).  

 É tempo de costurar com os fios da verdade da Palavra e não com os fios 

do engano. Chega de tanta mistura e engano no seio daqueles que se dizem 

cristãos... Que tipo de roupa você está vestindo?  

 Ninguém quer examinar a Bíblia, embora Jesus tenha dito: "Examinais 

as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas são as que 

dão testemunho de mim" (João 5.39). Para alguns, quanto mais movimento 

melhor, não importa se é bíblico ou não. O importante é a ostentação, o 

pavoneamento. Vive-se uma espiritualidade de emocionalismo. Jó disse 

diferente: “bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode 

ser impedido" (Jó  42.2). Bem sei em hebraico é "yada‘", ou seja, conhecer por 

experiência, perceber, ver, descobrir e discernir. Infelizmente, os cristãos, hoje, 

não querem saber, querem sentir. Muitos, a semelhança dos súditos, continuam 

dizendo: “Que traje maravilhoso, é de uma beleza fenomenal”. O povo quer 

espetáculo? Vamos dá espetáculo! Como nos diria Jeremias: “... profetizam 

falsamente”. Prometem o que não podem cumprir. 

 Precisamos usar de honestidade ministerial. As tentações para 

transformar o nosso culto em “roupas novas” são muitas. Afinal, “... é o que 

deseja o meu povo”; diz o Senhor. Precisamos parar de ver espiritualidade onde, 

na realidade, só há carnalidade e culto narcisista. Deus é o único que merece 

toda a nossa honra, glória, louvor e adoração. 

 Quando Ele mandar, falemos, mas, se não mandar, é melhor ficar calado, 

pois seria muito perigoso desobedecer ao Senhor. Lembrem-se, somos 

embaixadores e como tal não podemos falar o que não nos foi ordenado – 2 Co 

5.20. Prefiro ser sincero com Deus e com as pessoas ao invés de “ver” o que os 

“sábios” e “inteligentes” querem. Não proclamemos o que Deus não mandou. 

Finalmente o Senhor nos alerta: Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na 

terra: "...os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos 
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dadas com eles; e é o que deseja o meu povo. Porém que fareis quando estas 

coisas chegarem ao seu fim?" (Jeremias 5.30-31). Sola Gratia! 

 Grite a verdade enquanto pode, pois haverá tempo de estar calado... 
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TEMPO DE ESTAR CALADO... 

 

 

 

UM GRÃO DE PÓ 

 

Vejo-me assim: 
Tão só, 

Um grão de pó, 
No mar sem fim... 

No coração, 
Sem emoção, 
Na quietude, 

Da juventude, 
Que já morreu, 
Já me esqueceu, 
Dentro de mim, 
Que por um triz, 

Por mais que eu quis, 
Não fui feliz, 
Fora de mim! 

 

 

Tempo de estar calado significa estar silencioso, quieto, reservado. 

Calado é a pessoa que guarda silêncio, ou não revela o que sabe ou o que sente. 

Estar calado não significa ficar mudo. O mudo fica assim por uma deficiência na 

fala. Estar calado é uma decisão daquele que pode falar, mas não o faz por 

algum motivo. 

Entendo que às vezes nosso coração quer se aquietar. Ficar só. Muitos 

confundem isso com solidão. Mas não me sentia assim. Seria solidão? Que 

nada! Só vontade de ficar mais um pouco comigo mesmo. Gosto da quietude. Do 

silêncio ensurdecedor da minha alma.  

Existem vários ditados que falam sobre a arte de calar. Por exemplo: 

“Quem muito fala, muito erra”; “Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para 

escutarmos mais e falar menos”. Com certeza você já deve tê-las escutado ou 

algo parecido.  

Na vida estamos sujeitos a passar várias experiências. Umas boas outras 

ruins. Uma ruim que passei foi ficar um tempo sem poder pregar. Nem mesmo 
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ministrar estudos ou palestras – algo que gosto muito de fazer. Existem coisas 

que acontecem em nossas vidas que a gente nunca vai entender o porquê. Fiquei 

num castigo verbal, é horrível. Ainda bem que não fiquei proibido também de 

escrever, aí seria o fim. Amo escrever é minha terapia preferida.  

O tempo de calar me serviu de um retiro íntimo, um sossego para a 

mente, mas nunca para a alma. Tenho uma alma inquieta. Até no silêncio minha 

alma fica ensurdecedora. Vez por outra quero descansar, mas ela não deixa. 

Sempre me pego pensando nas mais variadas coisas: ideias, projetos, planos, 

mensagens, livros etc.  

Mas, pior que não poder falar é ter que ouvir. E ouvir principalmente o 

que não edifica. Mas aprendi que precisamos parar de vez em quando, de falar, 

para poder-se ouvir a voz sussurrante de Deus em nossos corações. Ele fala... 

Ele continua falando, o grande problema é que estamos cercados de barulho 

demais. O barulho atrapalha o ouvir direito.  

 

PARA OUVIR DIREITO É PRECISO ESTAR DE BOCA FECHADA E 

OLHOS ABERTOS. 

  

Quando estudava no Colégio Agrícola Assis Chateaubriand, eu gostava de 

passear numa mata fechada que existia lá. Passeava no período que antecedia as 

aulas da tarde, visto que passava o dia todo lá. Geralmente, pela manhã 

tínhamos aulas práticas e à tarde as teóricas. Gostava de ouvir os pássaros, a 

quietude. Alguns gostavam era de fumar maconha mesmo. Eu gostava de 

contemplar as árvores frutíferas.  

Que saudade que me dá do canto dos pássaros... Do cheiro das plantas, 

do gosto de jaca mole tirada do pé na hora, ou da manga rosa bem madura que a 

gente saboreava sem pudor. Dessa irresponsabilidade de não ter que cumprir 

cronogramas ou compromissos agendados. Somente querer que o tempo 

parasse. Desfrutar um pouco mais dessa quietude no ser. 

Nesse momento parecia que tudo parava. Eu ficava absorto por vários 

minutos. Sentia uma paz interior. A voz de Deus sussurrava em meus ouvidos de 

forma mais audível. O vento que batia no rosto era como um afago do Criador. 
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Apesar de saber quão pequeno eu era, sentia como se o próprio Soberano em 

pessoa viesse falar comigo. 

Momento mágico onde qualquer palavra era inútil. Aprendi que é preciso 

ficar quieto para ouvir. E quando ficamos quietos o bastante para ouvir, Deus 

fala. Somente com o balançar das folhas nas arvores sabia-se que era o Senhor 

que as fazia balançar. 

 

É TEMPO DE SOSSEGAR... 

 

Quer fazer uma experiência? Pare agora mesmo e escute ao seu redor. 

Tente identificar cada barulho. Às vezes nos surpreendemos como não 

escutamos as coisas direito. No mundo em que vivemos há barulho demais. 

Nada coopera para o momento do silêncio da alma. Aí, se pensa que Deus não 

falou. Na realidade Ele falou, você foi que não conseguiu ouvir. 

Gosto da casa onde moro agora. Longe do centro da cidade. Pela manhã 

ainda dá pra escutar o canto dos passarinhos. Faz-me recordar meus passeios 

no Colégio Agrícola. Dias de liberdade. Dias de felicidade simples. Às vezes a 

felicidade que procuramos é complexa demais. É preciso voltar a sentir a 

necessidade dessa felicidade que não exige muita coisa. 

É preciso ouvir o silêncio. O silêncio é caracterizado pela ausência total 

ou relativa de sons audíveis. Você já ouviu o silêncio? Contemplar o nada e ficar 

absorto em si. Alguns podem até chamar isso de meditação. Eu chamo de 

contemplação do nada. Visto que contemplar sugere olhar para algo. Eu 

particularmente gosto de ficar só comigo mesmo, nos altos papos que eu 

converso com minha alma. 

 

QUIETAÇÃO E QUIETUDE 

 

Algumas pessoas confundem quietação com quietude. Quietação é o 

“estado, ou a ação de pôr em estado de repouso, silêncio, imobilidade”; 

quietude é a “qualidade de ser ou estar quieto, é o sossego moral, a 

tranquilidade de espírito, a doce paz do coração”, segundo o dicionário de 

sinônimos da Academia Brasileira de Letras. Nesse sentido, podemos estar em 
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quietude sem necessariamente estar em quietação. O cristão não precisa fazer 

necessariamente um voto de silêncio, mas necessita muitas vezes estar calado. 

O momento que é mais difícil de estar calado é quando somos injuriados 

ou caluniados. Em aflições ou injúrias a nossa tendência é falar, tentar 

justificar-se, mostrar que não é bem assim. Tentar apresentar o outro lado da 

moeda. É uma defesa natural do ser humano. 

Lembro-me de Jesus quando foi inquirido no momento mais difícil de 

sua vida – a condenação que o levou a morte na cruz. Seu julgamento foi 

injusto. Falsas testemunhas levantaram-se para condená-lo. Era a hora das 

trevas. Todos o abandonaram, Ele se viu só.   

Cada um de nós tem horas de trevas. De escuridão. Aprendi que esses 

momentos servem pra distinguirmos quem realmente te ama e quem está do 

seu lado apenas para obter alguma vantagem pessoal. Nesses momentos os 

verdadeiros amigos se destacam, enquanto que os falsos apenas te contemplam 

de longe, observando sua queda.  

Jesus foi abandonado por aqueles que juraram apoiá-lo em qualquer 

situação. Geralmente é assim: quem você espera que vai lhe ajudar, lhe apoiar, 

lhe estender a mão, é o primeiro a querer ver sua derrota. Nas palavras de 

Augustos dos Anjos: “a mão que afaga é a mesma que apedreja”. 

Nessa hora é melhor ficar calado. Esperar em Deus. Afinal, muitas 

pessoas só acreditam naquilo que querem acreditar, pois mais que você tente se 

explicar. Palavras, nesse momento, são inúteis. Por mais que você tente se 

explicar, as pessoas só vão querer dar ouvidos a elas mesmas. Cada uma fazendo 

seu pré-julgamento. 

Injustiçado, caluniado, mal compreendido, julgado, já se sentiu assim? 

Na hora das trevas é difícil ver a luz no fim do túnel. Aliás, não se vê luz alguma. 

Só escuridão... por isso chama-se trevas. 

Cerca de 700 anos antes de Jesus nascer já havia uma profecia que Ele 

seria levado ao tribunal como um cordeiro e que não abriria a sua boca: “Ele foi 

oprimido e humilhado, mas não abriu a boca…”  (Isaías 53.7). Ele foi 

ultrajado, humilhado, oprimido, mas não revidou afronta com afronta. Foi o 

Cordeiro mudo de Deus. Poderia ter se defendido, mas preferiu estar calado.  
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Seu sofrimento trouxe-nos a paz, ou nas palavras de Isaías: “Mas ele foi 

ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas 

iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 

pisaduras fomos sarados” (Isaías 53.5). Ele morreu para que pudéssemos ter 

vida. Foi este o texto que o eunuco estava lendo quando foi interpelado por 

Felipe: “Foi levado como ovelha ao matadouro; e como um cordeiro, mudo 

perante o seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca” Atos 8.32. 

Mas Jesus não abriu mesmo a boca? O texto de Mateus nos diz o 

seguinte: “Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: ‘Você é o 

rei dos judeus?’ Respondeu-lhe Jesus: ‘Tu o dizes’. Acusado pelos chefes dos 

sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe 

perguntou: ‘Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você?’ Mas 

Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou 

muito impressionado”. 

Como Jesus não abriu Sua boca? Ele disse: “Tu o dizes”, portanto falou – 

talvez você pense. Não é que Jesus não dissera nada, no sentido de não proferir 

qualquer palavra. Ele simplesmente não fez uma autodefesa. Guardar silêncio é, 

neste caso, não querer justificar-se perante as acusações formuladas. Tempo de 

estar calado, portanto, significa simplesmente não se defender. No caso de 

Jesus, é receber as injúrias e condenações impostas (Mateus 27.11-26; Marcos 

15.1-15; Lucas 23.1-25; João 18.28-32). 

É tempo de estar calado. Cale-se e entregue aquele que julga 

corretamente todas as coisas. Por mais difícil que seja, descanse. Se não for pra 

edificar é melhor se calar. Tem gente que por mais que você queira se justificar, 

elas nunca lhe ouvirão, pois a alma é muito negra pra se deixar abrir para a 

verdade do outro. Resolvi entender que as pessoas podem falar o que quiser de 

mim. Se elas não controlam suas línguas, eu sou senhor dos meus ouvidos. 

Cale-se e tenha paciência. Espere a hora certa, pois haverá o tempo de 

falar...  
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TEMPO DE FALAR... 

 

 

 

FALA 

 

Fala... 
Não te calas, 

Porque tua fala, 
É meu gemido, 
O meu abrigo, 

Minhas amarras, 
Num sonho atroz, 

És minha voz, 
Na tua fala, 

Com que me embalas. 
 

 

Parafraseando Florbela Espanca: “Mas se Deus nos deu voz foi pra 

cantar”, poderia dizer: “Mas se Deus nos deu voz foi pra falar”. É muito bom 

poder falar. Expressar sua vontade através das palavras. Quando se é criança os 

pais ficam no maior desespero quando seu bebê está sentindo alguma coisa. 

Será que é alguma dor? Fome? Fez xixi? Ah, se ela pudesse falar, me dizer o que 

se passa? – quantos pais já não passaram por essa aflição? 

Muitas vezes quando minha filha era pequena e começava a chorar, logo 

ficava preocupado em saber o porquê. E quando não falava nada também ficava 

preocupado: “por que ela não está chorando?” Se os bebês soubessem falar 

seria bem melhor. 

Lembro-me de um dia quando a coloquei no berço. Já havia passado 

algumas horas e ela nada de chorar. Fiquei preocupado. O que acontecera? Será 

que ela teve algum problema de respiração? Será que se engasgou e eu não vi? – 

os pais tem essas neuroses de vez em quando, principalmente se for de 

primeira viagem. Quando me aproximei, olhei calmamente. Ela parecia imóvel. 

Paralisada. 

O que fazer? Parecia que estava morta. Logo fiquei temeroso. Meu Deus, 

Rachêl morreu e eu não fiz nada – pensei. E agora? Quando minha mulher 
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souber vai me matar. Comecei logo a me culpar: devia ter ficado aqui a olhando. 

Vou verificar: dei uma cutucada. Nada... nenhuma reação. 

Ai meu Deus! Minha primeira filha morta. Por que meu Deus? Quanto 

mais os minutos passavam eu ficava mais preocupado. Resolvi tentar de novo. 

Cutuquei com mais força. Empurrei com o dedo a barriguinha dela. Ela mexeu. 

Graças a Deus ela mexeu. Fiquei aliviado... por enquanto. Com a cutucada ela 

acordou e soltou o maior berreiro. Quem mandou cutucar? É assim mesmo, 

quando não se pode falar, grita-se... 

Quando se pode falar é um alívio. Colocar pra fora os sentimentos, as 

emoções, as angústias, as dores, enfim, tudo que a gente quiser. Tempo de falar 

é ter a liberdade de poder se expressar, dizer o que pensa. Talvez não 

concordemos com tudo que se diz, mas cada um tem a liberdade de dizê-lo. 

Como já disse Voltaire: “Posso não concordar com nenhuma das palavras que 

você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las”. 

   

O QUE É FALAR? 

  

A mesma Bíblia que diz que há tempo de calar, também diz que há tempo 

de falar. Parece óbvio, mas falar é articular, pronunciar, proferir palavras. Falar, 

dizem, é saber se comunicar, mas nem todos que falam se comunicam. Então, se 

estar calado é não se defender, ou justificar-se, então falar pode significar, 

também, defender-se. Ou seja, na vida há tempo de entregar a Deus, calar-se e 

tempo de defender-se. Tem momentos que precisamos nos defender. Claro que 

não é fácil distinguir um momento do outro. Falamos quanto não há mais jeito 

de ficar calado.  

Se escutar é uma arte, falar é mais ainda. Falar é algo que qualquer um 

pode fazer. Já falar bem é outra coisa. A arte de falar chama-se: oratória. 

Especificamente a arte de falar em público de maneira estruturada com a 

intenção de informar ou influenciar, convencer.  

Grandes mestres do passado foram conhecidos pela excelente oratória. 

Poderíamos citar, por exemplo, Demóstenes; Theodore Roosevelt; Winston 

Churchill; Martin Luther King; Nelson Mandela; Mahatma Gandhi, Rui 
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Barbosa, dentre tantos. O fato é que todos podem falar, mas nem todos sabem 

se expressar – a não ser que se nasceu com uma deficiência.  

Vivemos na era da informação. Nunca a tecnologia se tornou tão presente 

quando nos dias hodiernos. Falar não é essencial, importante mesmo é saber se 

comunicar. Basicamente falando, a palavra comunicar significa tornar comum. 

Já dizia Abelardo Barbosa, o velho Chacrinha: “Quem não se comunica, se 

trombica”. Vale também a máxima de Aristóteles: “O sábio nunca diz tudo o que 

pensa, mas pensa sempre tudo o que diz”. 

 

 

O FALAR É MULTÍPLICE 

 

Agora estou numa comunidade à beira mar, na Aldeia Tramataia, perto 

de Marcação, na Paraíba. Um restaurante rústico, cujo dono é o simpático Arley. 

Gosto da praia, já te falei disso? Acabei de almoçar e alguns amigos foram 

passear de barco. Eu não fui, preferi ficar olhando a paisagem – na verdade eu 

estava era com medo de andar de barco, não gosto do balanço, poderia enjoar. 

Foram quase todos, inclusive minha esposa e filha. Ficaram comigo 

Silvino, um amigo, Juninho, filho de Ailton e Dalva, amigos de Santa Cruz do 

Capibaribe e Jesiel Filho, uma criança gordinha muito simpática – Jesiel pai 

também foi no barco. Os quatro cavalheiros medrosos ficaram a espera. Nossa 

desculpa era que a gente ia ficar cuidando das crianças. 

Quando eles iam partindo eu disse: “Podem ir, nós vamos ficar aqui 

comendo batatinhas-fritas e refrigerante”. Disse sem a intenção real. No 

entanto, Jesiel Filho escutou. Um minuto depois ele me pergunta: “Cadê a 

batatinha?” Gordinho é fogo, não esquece promessas, principalmente se for de 

comida – sei bem o que é isso. 

Pedi uma porção de batatas-fritas e um refrigerante. Ficamos 

conversando e contemplando a paisagem. Aproveitei pra escrever este texto. O 

lugar é muito tranquilo. Mesas rústicas embaixo de árvores frondosas. Boa 

comida, gente simpática. Cheiro de mato – poucas coisas são tão relaxantes 

quando o cheiro de mato. Se pudesse viria mais vezes só pra escrever sentindo a 

brisa do mar em minha face. 
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Comecei a prestar atenção às pessoas que estavam ali. Numa mesa havia 

três caboclos tomando cachaça e conversando alto. Tinha um que era mais 

exaltado, fazendo com que seu Arley, vez por outra, pedisse que ele se 

contivesse. A conversa ia desde a dificuldade da pesca até os políticos locais. Ora 

falavam mal de alguém, ora exaltavam determinadas pessoas. Sempre 

empolgados devido, talvez, a bebida. 

Noutra mesa maior havia uma família grande, cerca de dez pessoas, creio 

de classe média. Julgo devido os modos e os tipos de carros que estavam lá. 

Gente bonita, bem vestida. Pessoas mais comedidas, mais educadas. Falavam 

mais baixo. Dava para escutar uma ou outra conversa. Alguns sorriam alto, mas 

sempre com aquele ar de “cuidado, as pessoas podem nos ouvir”. Geralmente 

gente rica é assim, tem medo de expressar a alegria da vida. Talvez com medo de 

quem alguém roube essa alegria, ou de passar por ridículos. Prefiro estar com 

gente simples. Gente que ria alto, com liberdade, que não tenha medo de ser 

feliz. 

Mais distante, ao fundo, havia uma pequena família, apenas três pessoas: 

pai, mãe e filhinho pequeno – pelo que pude constatar. Destes não dava pra 

ouvir nada, apenas, muito raramente, o barulho dos talheres batendo nos 

pratos. Mas dava pra perceber que conversavam alegremente. Pareciam ser 

gente simples. 

Além do gosto pela boa comida, o que unia cada grupo era a capacidade 

de falar. Cada grupo tinha uma cultura diferente, talvez vindo de lugares 

diferentes, com educação diferente, mas com a mesma capacidade de se 

comunicar. Isso é belo. O falar é realmente multíplice. 

Conversa vai, conversa vem, olho ao redor, escrevo um pouco. Contemplo 

a paisagem, começo a refletir sobre o que observo. Tomo um pouco de 

refrigerante. Lembrei-me das batatinhas, quando fui prová-las havia apenas 

dois palitos de dente dentro do prato. Ao lado, um sorriso sarcástico de certo 

gordinho. Tive que pedi outra porção...  
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NEM SEMPRE É TEMPO DE FALAR 

 

Apesar de haver tempo de falar, é preciso distinguir o tempo certo. Saber 

quando e o que falar faz toda diferença. O tempo de falar acontece quando for o 

momento certo; for temperada com sabedoria e tiver sabido escutar primeiro. 

Só fala com sabedoria quem aprendeu a escutar. Em termos gerais: Só fale se for 

para edificar. O Apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses disse: “A vossa 

palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos 

convém responder a cada um”. Como você tem respondido as pessoas? 

Você conhece a história das três peneiras? Esta história é atribuída a 

Sócrates. Verdadeira ou não a lição é proveitosa:  

Conta-se que Augustus teria um dia procurado o filósofo Sócrates e lhe 

disse: 

– Sócrates, preciso lhe contar algo sobre “Fulano”! Você não imagina o 

que me contaram a respeito de...  

Nem chegou a terminar a frase, quando Sócrates ergueu os olhos do livro 

que lia e perguntou: 

– Espere um pouco, Augustus. O que vai me contar já passou pelo crivo 

das três peneiras? 

– Peneiras? Que peneiras? 

– Sim. A primeira, Augustus, é a da verdade. Você tem certeza de que o 

que vai me contar é absolutamente verdadeiro? 

– Não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram! 

– Então suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a 

segunda peneira: a bondade. O que vai me contar, gostaria que os outros 

também dissessem a seu respeito? 

– Não, Sócrates! Absolutamente, não! 

– Então suas palavras vazaram, também, na segunda peneira. Vamos 

agora para a terceira peneira: a necessidade. Você acha mesmo necessário 

contar-me esse fato, ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda 

alguém? Melhora alguma coisa? 

– Não, Sócrates... Passando pelo crivo das três peneiras, compreendi que 

nada me resta do que iria contar. 
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E Sócrates, sorrindo, concluiu: 

– Se passar pelas três peneiras, você poderá contar. Caso contrário, 

esqueça e enterre tudo. Da próxima vez que ouvires algo, antes de cederes ao 

impulso de passá-lo adiante, submete-o ao crivo das três peneiras.  

Dizem que foi Dick Corrigan que disse: "Pessoas brilhantes falam sobre 

ideias. Pessoas medíocres falam sobre coisas. Pessoas pequenas falam sobre 

outras pessoas". Lembre-se do que disse o Apóstolo Tiago: "Porque todos 

tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito 

varão, capaz de refrear também todo o corpo" (Tiago 3.2). 

É tempo de falar, mas não fale demais. Ainda bem que haverá tempo de 

amar...  
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TEMPO DE AMAR... 

 

 

 

ISSO É VIVER! 

 

Quero alegrias sem fim, 
Muitos sonhos realizados, 

Um abraço gostoso em mim, 
Sorrisos, quando angustiado, 
Muitos planos para realizar, 

Quero amor de quem sabe amar, 
Uma alma pra completar o meu ser, 

Um beijo apaixonado, 
Daqueles bem demorados, 

Pra mim – Isso é viver! 
 

 

Não concordo com a máxima de Descartes: “Penso, logo existo”.  Eu 

mudaria para: “Amo, logo existo”. Só existe, de fato, quem ama. Pensar é 

abstrato; o amor é existencial. Todos os homens podem pensar, mas nem todos 

sabem amar.  

“Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar...”, já dizia 

minha poetisa favorita, Florbela Espanca. Amar, só por amar. Amar é muito 

bom, melhor ainda é ser amado. Mas até quando, ser amado, não é possível, 

mesmo assim podemos amar. 

 

TIPOS DE AMOR... 

 

Existem vários tipos de amor. Dentre alguns, Ágape, Eros e Philos são os 

mais conhecidos e estudados. Cada um traz em si ensinamentos que todo ser 

humano deveria aprender. Deixe-me dar algumas explicações sobre os tipos de 

amor: 

 

1. Amor Ágape – É o tipo de amor de Deus. Embora não exclusivo 

dEle. Quando amamos alguém com altruísmo, amamos segundo Deus. É um 

amor incondicional e sacrificial. É unilateral, ou seja, não depende da reação do 
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outro. É o amor que diz: “Ainda que tu me rejeites, eu continuo te amando”. 

Também isento de qualquer conotação sexual ou malícia. Sem qualquer 

segunda intenção. Ou como diz o Apóstolo João: "Nós o amamos a ele porque 

ele nos amou primeiro”. (1João 4.19). Paulo também se expressa nas seguintes 

palavras: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 

por nós, sendo nós ainda pecadores”. (Romanos 5.8). 

É o amor encontrado em 1Coríntios 13. Ele é sofredor, benigno; não é 

invejoso; não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com 

indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; não 

folga com a injustiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o tipo 

de amor que nunca falha. 

 

2. Amor Philos – É o tipo de amor fraternal. Amor humano. Amor 

de amizade, de amigo. Daquele amigo que conhece nossas virtudes e 

principalmente nossos defeitos. E mesmo conhecendo-os não deixa de ser 

amigo. Ou nas palavras de Mário Quintana: “A amizade é um amor que nunca 

morre”. Um amor que não suga o objeto amado. É como a amizade de Jônatas e 

Davi: “E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jônatas se 

ligou com a alma de Davi; e Jônatas o amou, como à sua própria alma”. 

(1Samuel 18.1). 

Um amigo verdadeiro é aquele que em cuja presença não é preciso usar 

máscara alguma. Você conhece seus segredos e ele os teus. Não é um amor 

interesseiro como aquele que Salomão fala em Provérbios 19.4, 6. É mais o amor 

que aparece em Provérbios 17.17: “Em todo tempo ama o amigo, e na angustia 

se faz o irmão”. 

Alguns veem em Philos o amor de mãe (o amor de uma criança para com 

sua mãe também é chamado de Storge), até entre irmãos carnais. O amor Phileo 

é a resposta humana para um relacionamento entre os seres que possuem 

afetividades comuns. Portanto, Philos inclui amigos, familiares e comunidade 

que se está inserida. Também tem o significado de “amor da mente". 

 

3. Amor Eros – É o amor carnal, sexual, baseado na atração física. 

O amor Eros é representado pela beleza, pela obsessão. Pode ser belo se 
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praticado dentro do leito conjugal em cumplicidade, mas pode ser prejudicial se 

tornar-se algo doentio. É o amor concedido aos homens para prazer mútuo e 

procriação. Por isso, não acho tão errado quando alguém chama a prática do 

sexo com “fazer amor”. Alguns acham que se deveria dizer: “Celebrar o amor”. 

Não importam os conceitos, o importante é amar. 

Existem muitos significados para a palavra amor na língua portuguesa – 

o que não acontece com o grego como acabamos de ver. Pode 

significar diversas coisas como: afeição, misericórdia, atração, apetite, paixão, 

desejo, etc. Geralmente envolve alguém que, como objeto desse amor, lhe 

corresponde ou não. O outro até mesmo pode não saber que alguém está 

enamorado por ele. É o chamado amor platônico. Até mesmo pode significar um 

amor situado na beleza do caráter ou na inteligência do outro, até em 

detrimento dos atributos físicos. É caracterizado como um amor impossível ou 

que não é correspondido. Já teve algum amor platônico? 

Florbela Espanca tem um soneto fantástico onde deixa transparecer esse 

tipo de amor. Para mim é um dos melhores sonetos da poetisa. O título é “Os 

versos que te fiz”:  

 

Deixa dizer-te os lindos versos raros 

Que a minha boca tem pra te dizer! 

São talhados em mármore de Paros 

Cinzelados por mim pra te oferecer. 

Têm dolência de veludos caros, 

São como sedas pálidas a arder… 

Deixa dizer-te os lindos versos raros 

Que foram feitos pra te endoidecer! 

Mas, meu Amor, eu não tos digo ainda… 

Que a boca da mulher é sempre linda 

Se dentro guarda um verso que não diz! 

Amo-te tanto! E nunca te beijei… 

E nesse beijo, amor, que eu te não dei 

Guardo os versos mais lindos que te fiz! 
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O QUE É AMOR, ENFIM?  

 

O amor é um sentimento, dizem os estudiosos. Essa é uma das definições 

do amor. Você consegue definir o amor? Apesar de toda informação sobre os 

tipos de amor, eu não consigo defini-lo plenamente! Aliás, para mim ele é 

indefinível. Definir o amor é a mesma coisa que definir Deus. Definição é 

colocar o objeto numa caixa fechada. Não conseguimos fazer isso com Deus e 

também com o amor. Eles sempre escapam da caixa produzida pela imaginação 

e inteligência humanas.  

Nenhum teólogo pode definir Deus, um Deus definível deixará de ser 

Deus. O que há são apenas rabiscos do ser invisível e inescrutável. Como 

também nenhum poeta pode definir o amor. Um amor definível perde a magia 

do ser-amor. A Bíblia diz que Deus é amor (1João 4.8). E, além disso, quem não 

ama não conhece a Deus.  

Para mim, apesar de tudo, quem falam melhor sobre o amor são os 

poetas e não os teólogos. Pois, eles apenas expressam o que sentem, sem as tolas 

sistematizações da teologia. Fernando Pessoa já disse, por exemplo, o seguinte: 

“Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão 

amar. Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quero dizer-te é que 

te amo?”. Não é belo? Um “eu te amo” foge de qualquer explicação, qualquer 

racionalização. Ou nas palavras de William Shakespeare: “O amor é a única 

loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo”.  

Ou nas palavras de Drummond: “Que pode uma criatura senão, entre 

criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? 

sempre, e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, 

sozinho, em rotação universal, senão rodar também, e amar?” É mais fácil 

falar de amor do que praticá-lo. Tenho por certo que, na realidade, não falta 

amor, falta amar. Não precisamos de definições, precisamos só amar. 

 

O MAIOR DOS MANDAMENTOS 

 

O amor é o maior dos mandamentos. Mateus escreveu o seguinte: “Ao 

ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se 
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reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: ‘Mestre, 

qual é o maior mandamento da Lei?’ Respondeu Jesus: 'Ame o Senhor, o seu 

Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu 

entendimento'. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é 

semelhante a ele: 'Ame o seu próximo como a si mesmo'. Destes dois 

mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas" (Mateus 22.34-40). 

O que Jesus está dizendo é que não adianta querer cumprir a Lei se não 

tivermos amor verdadeiro. Aliás, quem ama não precisa ficar preocupado se 

cumpre a Lei ou não. O amor está acima de qualquer mandamento. Algumas 

pessoas por querer cumprir a Lei viram religiosos fanáticos, até mesmo odiando 

as pessoas. Não tem misericórdia alguma. Viram fariseus modernos. Todo 

legalista, se acham melhor do que os outros.  

O amor ao próximo e a Deus é a pedra de toque de qualquer religião. 

Onde não há misericórdia haverá sempre juízes. No amor não há juízes, pois só 

há um que pode nos julgar. No amor há Graça. Assim como Jesus demonstrou 

em toda sua maneira de viver. Por isso Agostinho escreveu: “Ame a Deus e faça 

o que quiser”.  

Charles Chaplin disse com propriedade que: “O homem não morre 

quando deixa de viver, mas sim quando deixa de amar”. Se for pra morrer, que 

seja de amor. Morrer de amor é viver todo dia. Viver sem amor, não é viver, não 

é sentir, é somente dor, é somente existir. Quem ama pode não mudar os outros, 

mas já transformou o seu ser pra melhor. Ou como disse Victor Hugo: “Vós, que 

sofreis, porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele”. 

Portanto: 

Se tudo estiver ruim: ame! 

Se nada mais prestar: ame! 

Se não há esperança: ame! 

Se não há saída: ame! 

Se não te amarem: ame! 

Ame, ame e ame, agora e sempre! 

Tudo passará... menos o amor... 

 

O QUE EU QUERO... 

 

 O que eu quero do amor não é muito. Da minha amada, só tudo.  
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 O que eu quero é ser amado... Todos os dias. Nos dias de sol... mas 

principalmente nos dias nublados. Os dias de escuridão são os momentos que 

precisamos de mais amor. Às vezes nosso rosto parece estar brilhante como o 

sol, mas nossa alma está mais escura do que a fase negra da lua.  

 Quero apenas um beijo doce. Pode ser até um pouco amargo, só não pode 

deixar de beijar. O beijo é o encontro do amor onde as palavras são 

insuficientes. 

Quando eu estiver triste, só me abrace forte, mesmo nos momentos que 

parecer que não estou. É fácil disfarçar tristeza.  

 Do meu amor? Quero sua companhia. Envelhecer ao seu lado. Quero me 

sentir pleno. Mesmo porque só me sinto assim quando estou com você. Você me 

completa.  

 Preste atenção no meu silêncio. É o meu grito, sem palavras. É a força do 

meu amor. Sem nenhuma voz pra te pedir que fiques aqui. Bem perto de mim. 

Só pra me fazer feliz. Fazer calar de vez minha rouca voz. E fazendo assim, 

talvez, imediatamente, ou puro revés... Eu seria seu, fechando minha boca, 

deliciosamente, com um beijo teu. 

 O que eu quero? Só não me sentir só. Não te ver partir. Pois, como disse 

Roger Bussy-Rabutin: “A distância faz ao amor aquilo que o vento faz ao fogo: 

apaga o pequeno, inflama o grande”. 

 O que eu quero, afinal, é só amar... mas, principalmente, ser amado. Não 

apenas todo o dia, mas o dia todo. Pois haverá os dias de odiar... 
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TEMPO DE ODIAR... 

 

 

 

PLÁGIO 

 

Fui plagiado.  
Fizeram um outro eu.  

Mais melhorado,  
aperfeiçoado, 

calado,  
recatado, 

reservado, 
sem pecado,  

que engraçado.... 
Só não era eu! 

 

 

Temos muito que odiar – não, não estou me referindo aos políticos. O 

ódio ou raiva é um sentimento muitas vezes de insegurança ou uma reação à 

timidez ou a frustração, que se exterioriza quando nos sentimos feridos ou 

ameaçados. Dependendo do grau e da duração pode se transformar em rancor, 

fúria, crueldade, etc.  

O ódio pode vir à tona sob vários aspectos, por exemplo: o desejo de 

vingança; por inveja; ter seu ego afrontado; querer demonstrar superioridade; 

comportamentos não tratados na infância e adolescência, enfim, é um mal 

contido na natureza humana. Às vezes é difícil controlar. Quem nunca se irou 

que atire a primeira pedra. Ou melhor, não atire.  

“Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque 

mente”! Infelizmente, a frase de Florbela Espanca tem lá sua verdade. Nem 

sempre amamos, tem dias que ficamos chateados com nosso conjugue, filhos, 

pais, irmãos, patrões, etc. Mesmo as histórias de final feliz, o final não é tão feliz 

assim. Aliás, sabe por que a história termina com: “foram felizes para sempre?” 

Porque o narrador foi embora e não acompanhou o casal depois do casamento. 

Nenhum conto de fada continua depois do casamento, já percebeu? Não 

se fala o que aconteceu depois de um, cinco, ou dez anos de matrimônio. Não se 

fala da princesa quando ela ficou de TPM, nem o que ela disse quando o 
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príncipe chegou tarde em casa e levou a maior bronca. Nada se diz da sogra do 

príncipe quando ela foi passar as férias com ele.  

Brincadeiras a parte, quem me conhece sabe que não sou pessimista. 

Estou apenas divagando na história. Mas, o que falei é a história de muitos 

casais que pensavam que viveria um conto de fadas. Estou fazendo apenas uma 

constatação. Não do meu caso especificamente, mas de muitos que conheci. 

Talvez você se identifique com o que falei. Quem sabe você entrou num 

relacionamento pensando que seriam só flores, e aí constatou que existem 

muito mais espinhos do que se podia imaginar. 

Nenhum casamento é perfeito, no sentido de nunca enfrentar problemas. 

Sempre digo que não existe casamento perfeito, mas existe casamento 

abençoado e feliz. Perfeição não tem nada a ver com a vida real. Só nos contos 

de fadas é que essa imagem se deixa transparecer.  

Aliás, meu casamento daria um bom filme de humor, drama, romance, ou 

dependendo da situação, de terror. Qual casamento, não é assim? Ainda bem 

que tem mais coisas positivas que negativas. O dia do meu casamento, por 

exemplo, foi um drama quase voltado pra terror. 

Estava trabalhando numa firma de frango de corte. Como técnico agrícola 

eu era responsável por uma granja enorme. Nesse tempo houve uma mudança 

de moeda no Brasil, muitas coisas precisavam ser ajustadas. O preço do frango 

subiu sem controle e a firma começou a demitir funcionários. Fazia pouco 

tempo que eu estava empregado, por isso fui demitido como os demais. Só havia 

um problema: perdi o emprego na véspera do meu casamento. 

Eu me casaria no sábado e na sexta-feira recebi a notícia. E o que fazer? 

Os convites já haviam sido entregues. O bolo já estava pronto. Todos na 

expectativa do casamento. E agora? Como explicar pra o meu sogro? Como ele 

iria reagir? E a sogra? E meus cunhados, e minha família, enfim, e todo mundo 

o que iriam pensar de mim? 

Para piorar a situação no dia que perdi o emprego caiu uma chuva 

torrencial na cidade. Nem pude ir embora cedo. E agora, como ir pra casa? 

Aonde eu trabalhava ficava cerca de uma hora e meia de distância. Pois é, 

quando a gente acha que não pode piorar, piora. Havia caído uma barreira, por 
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causa da chuva, na serra que íamos passar. Fiquei pensando: agora só falta 

minha noiva desistir do casamento. 

Se ela o fizesse tinha toda razão: noivo sem emprego, sem salário, sem 

perspectiva alguma, sem futuro e ainda por cima, devendo. O único dinheiro 

que recebi só daria para pagar o casamento civil e fazer uma feira básica pra um 

mês. Mas, prossegui com a cara e a coragem. Muito mais cara de pau do que 

coragem. Quer drama maior do que esse? Foi a noite do pesadelo. Verdadeiro 

filme de terror. 

Tivemos que ir por outro caminho para poder chegar em casa. Uma 

viagem que duraria no máximo uma hora e meia terminou durando mais de 

quatro horas. Chegando, exausto, ainda fui falar com meu sogro pra saber a 

possibilidade de adiar o casamento. Meu sogro, muito compreensível, disse-me 

que era assim mesmo. Quem está empregado pode ficar desempregado. Faz 

parte da vida. 

Fiquei aliviado, mas não despreocupado. Tem coisas na vida que a gente 

não sabe por que acontece. Só precisamos descansar em Deus e esperar nEle. 

Depois de algum tempo fui estudar no seminário. Dai percebi que Deus tinha 

outros planos para esse técnico agrícola. 

Mas, o texto diz que é tempo de odiar. Pode isso? Por que odiamos? Não 

deveríamos apenas amar? Somos humanos, estamos sujeitos aos mais diversos 

sentimentos. Ódio é antagonismo do amor. Tem pessoas que odeiam na mesma 

proporção quando amam. 

Algumas mulheres – embora aconteça com alguns homens também – 

entram em relacionamentos doentios. Amam exageradamente alguém. 

Devotam-lhe os maiores cuidados o tempo todo. Chega a ponto de idolatrarem o 

companheiro. Ficam cegos de paixão. É preciso entender que nem todo 

relacionamento é sadio. Existem aqueles que podem nos causar muitos males. 

Será que você é assim?  

Mas, falando francamente, quantas vezes você já odiou alguma coisa, ou 

até mesmo alguém? Minha esposa dificilmente fica com raiva de alguém. 

Admiro isso nela. Já eu sou mais propenso a ficar com raiva. Mas ela dura pouco 

tempo, ainda bem. Dificilmente alguém me vê assim. Mas, muitas vezes fico 

com raiva, não de outros, mas de mim mesmo. 
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SENHOR... LIVRA-ME DE MIM! 

 

Ainda bem que não sou apenas eu que fico assim. Muitos homens de 

Deus já tiveram seus momentos de angústia, até mesmo ira. O apóstolo Paulo 

disse certa vez: “Miserável homem que eu sou! Que me livrará do corpo desta 

morte?” (Romanos 7.24). 

Sabe aqueles momentos que achamos que somos fortes e percebemos que 

quando deveríamos lutar contra o pecado, cedemos a ele? Ou então, quando a 

gente tem a oportunidade de fazer o bem e mesmo assim fazemos o mal? Não 

somos tão fortes como pensamos que somos e nem tão santos, como deveríamos 

ser. Às vezes o nosso maior inimigo não é o Diabo, somos nós mesmos. Há um 

poema de Fernando Pessoa que expressa bem isso, deixe-me compartilhá-lo 

com você: 

 

PRECE 3 

 

Senhor, que és o céu e a terra,  

que és a vida e a morte! 

O sol és tu e a lua és tu e o vento és tu! 

Tu és os nossos corpos e as nossas almas  

e o nosso amor és tu também. 

Onde nada está tu habitas  

e onde tudo está - (o teu templo) - eis o teu corpo. 

 

Dá-me alma para te servir e alma para te amar.  

Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra,  

ouvidos para te ouvir no vento e no mar,  

e meios para trabalhar em teu nome. 

 

Torna-me puro como a água e alto como o céu. 

Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos 

nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. 

 

Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos 

e servir-te como a um pai. 

                                                             
3 (Extraído de "O Eu Profundo" – Fernando Pessoa) 
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Minha vida seja digna da tua presença. 

Meu corpo seja digno da terra, tua cama.  

Minha alma possa aparecer diante de ti  

como um filho que volta ao lar. 

 

Torna-me grande como o Sol,  

para que eu te possa adorar em mim;  

e torna-me puro como a lua,  

para que eu te possa rezar em mim;  

e torna-me claro como o dia 

para que eu te possa ver sempre em mim 

e rezar-te e adorar-te. 

 

Senhor, protege-me e ampara-me. 

Dá-me que eu me sinta teu.  

Senhor, livra-me de mim.  

 

Mas não foi só Fernando Pessoa que passou por angústias em seu ser. Eu 

passo, você também, todos nós. O apóstolo Paulo expressou-se de forma 

semelhante em Romanos 7 quando declarou: “miserável homem que sou!”. Ele 

olha pra dentro de si e não gosta do que vê. Louvo a Deus por Paulo, tão 

grandioso homem de Deus. Mas homem de Deus também peca, também erra, 

não é impecável como muita gente pensa, mas também quer acertar. 

Ninguém é perfeito, só Jesus. Quantos pecadores Ele já levantou do 

chão? Foi Ele que disse que quem precisa de médicos não são os bons, e sim, os 

doentes. Em nossa alma sempre existirá este paradoxo da natureza humana: 

“Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer 

é que eu faço” (Rm 7.19).  

Como está a tua alma? Sente-se pecador? Bem-vindo ao time. Não 

importa as nossas falhas. Se cairmos, Deus é poderoso para nos levantar do 

chão. Confie nEle, entregue-se a Ele todos os dias de sua vida. Você não pode 

mudar o passado, mas pode viver um futuro melhor. 

Você já se odiou? Já teve raiva de si mesmo? Às vezes me odeio e me amo 

nesse paradoxo da vida. Se há tempo de odiar, que sejam os nossos pecados. “De 

que se queixa o homem ainda? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados”. 

(Lamentações 3.39) 
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Já dizia Shakespeare: “Todo mundo pensa em mudar a humanidade, 

mas ninguém pensa em mudar a si mesmo”. Mudar a si mesmo é o maior 

desafio de nossas vidas. O grande problema é que muita gente quer viver presa 

ao passado perdendo a chance de viver um futuro glorioso.  

Não importa como seu casamento esteja ruim, ou sua vida ou seus erros 

que não te deixam em paz. O importante é que o passado passou, e o futuro te 

espera pra viver dias melhores. Mesmo que tudo pareça ruim, lembre-se que 

ainda se pode amar. Ou, como disse Kierkegaard: “A vida só pode ser 

compreendida olhando-se para trás; mas só pode ser vivida olhando-se para a 

frente”. Para onde você vive olhando? O amor faz a gente vê o sol até mesmo nos 

dias nublado. O tempo de odiar nos levará ao tempo de guerra... 
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TEMPO DE GUERRA... 

 

 

 

 

DESISTA OU INSISTA? 

 

Insista! Desista! Você não vai conseguir... 
Desista ou insista, a quem ouvir? 

Não depende nem de um nem do outro, 
É só pensar um pouco, 
Depende da situação,  

Do coração ou da razão. 
Tem coisas que é pra desistir, 
Tem outras que é pra insistir, 

É preciso só distinguir, 
Se é pra insistir ou se é pra desistir, 

Em todas as coisas: só tente prosseguir. 
 

 

 Os israelitas sabem o que é guerrear...  

 Também sabem o que é preciso fazer para vencer uma guerra. Deus é 

chamado por eles de "Senhor dos Exércitos" (Salmo 24.10). Essa expressão 

aparece dezenas de vezes no Antigo Testamento. Como também a expressão: 

“Deus dos exércitos” (Salmo 80.7). Significando a mesma coisa: Deus é um 

Deus que batalha pelo seu povo.  

 Embora o termo não se refira especificamente a exércitos terrenos, pois 

no Salmo 33.6 fala-se dos exércitos dos céus, ou seja, Sua criação. E no Salmo 

103.20-21, por exemplo, refere-se aos anjos e seres celestiais. Indicando que 

Deus é o comandante supremo de todas as coisas, inclusive do seu povo 

escolhido.  

 Tempo de guerra é algo que o povo de Deus sempre presenciou, ainda 

hoje existem conflitos intermináveis entre judeus e palestinos. Na época do 

pregador, ruínas abandonadas de cidades importantes poderiam ser vistas, bem 

como o surgimento de novas cidades sobre os escombros das antigas se 

tornaram comuns. 
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 As guerras sempre tiram muito daqueles que as cultivam, quer sejam 

coisas meterias ou imateriais. As tropas longe de seus países empreendem 

grandes quantidades de armas, uniformes, mantimentos diversos e outras 

necessidades. Quando um rei declarava guerra contra outro, tinha que ter a 

certeza de que dispunha de fundos para financiar tal empreitada. Visto que 

sabe-se quando se começa uma guerra, nunca quanto tempo ela durará. Além 

das coisas materiais, as guerras também consomem coisas preciosas como: 

amor, famílias, filhos que ficam sem os pais e vice-versa. 

 Então, o que é uma guerra, afinal? Alguém já disse que a "guerra é o 

confronto de pessoas que não se conhecem, para o benefício de pessoas que se 

conhecem, mas não se confrontam". Em certo sentido é verdade. Mas podemos 

definir guerra como um confronto de interesses gerais pela disputa de dois ou 

mais grupos de indivíduos, podendo utilizar armas ou não para derrotar o 

adversário. Pode acontecer entre países, tribos, ou facções políticas e pelos mais 

variados motivos. São várias as modalidades da guerra, por exemplo: Guerras 

mundiais; guerras limitadas; guerras intermitentes; guerras de independência; 

guerra de guerrilhas; guerras diplomáticas; guerras inter-regional; guerras 

regionais; guerras psicológicas, etc. 

 

UMA BATALHA REAL 

 

Eu já participei de uma batalha real.  

Era um dia ensolarado... Eu e um amigo, Luizinho, iriamos realizar um 

combate. Como se diz aqui no Nordeste, na vera. Ou seja, de verdade. Nós dois 

éramos alunos de Kung Fu - pois é, por incrível que pareça já fui adepto das 

artes marciais. A luta aconteceria num lugar aberto, num campo perto de 

nossas casas. A ideia foi de nosso professor, Paulinho, que apostara em mim... 

Ele queria era ganhar uma grana também. 

E lá estava eu com um dos melhores amigos que tive. Amigo de bagunça e 

farra. Para que você tenha uma ideia de nossa amizade, um dia a gente inventou 

de beber num restaurante da cidade. No final, ele teve a "brilhante" ideia de 

sairmos de fininho sem pagar a conta. Disse-me que já havia feito isso na 
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capital, João Pessoa. Foi aí que, baseado na história bem-sucedida, logicamente, 

terminei fazendo – Luizinho já me meteu em cada encrenca. 

Só havíamos esquecido um detalhe: em cidade pequena todo mundo se 

conhece. No outro dia o dono do restaurante foi falar com minha mãe. Agora, 

além de ter que pagar a conta morrendo de vergonha, ainda levei uma surra de 

minha querida progenitora – ela nunca aprovara minha amizade com 

Luizinho, dizia que ele era uma má influência. Será que ela tinha razão?  

Já teve amigos desse tipo, daqueles que a gente sente uma enorme 

dificuldade de dizer não? Por mais loucas e estúpidas que pareçam, as ideias 

desse tipo de amigo parecem irresistíveis. Vivi várias aventuras desvairadas com 

meu amigo amalucado. Coisas que se minha mãe soubesse da metade, na época, 

teria me deportado para o Afeganistão - lá eu correria menos riscos.   

No fundo, a gente não queria lutar, mas tínhamos que obedecer ao 

professor. No dia da luta eu havia treinado muito. Nós éramos os melhores 

alunos. Eu queria provar que era o melhor. Coisa de menino... Aliás, querer ser 

"o melhor", o "mais inteligente", o mais tudo, é sempre coisa de menino. Vários 

amigos estavam lá para nos prestigiar – na verdade queriam era ver o pau 

quebrar. 

A agitação era enorme. Eu tinha, penso eu, quinze anos. Luizinho era um 

pouco mais velho, embora de menor estatura. Um branquelo, tipo magricela, 

mas nem tanto. Chegado o momento, depois de um rápido aquecimento, nosso 

treinador nos chamou para o combate. A turba foi à loucura. Não se falava de 

MMA ou UFC, no máximo, de boxe. Não havia ambulância, enfermeiros, nem 

sequer uma caixinha de primeiros-socorros. Tudo feito na clandestinidade. Hoje 

isso é inconcebível. 

A luta começara... Aquela expectativa. Olhar compenetrado. Um olhando 

para o outro esperando o melhor momento de atacar. Fazendo gestos com as 

mãos para intimidar o adversário. Quando encontrei uma brecha, dei um soco 

que acertou a boca do meu amigo. A galera delirou. Fui me animando. Outro 

vacilo de Luizinho, daí o atingi com outro golpe certeiro.  

Nesse momento nosso treinador ficou mais preocupado. Deu uma pausa 

e olhou a boca de meu amigo. Sua boca estava sangrando. Quando eu vi a cena 

fiquei condoído – não gosto muito de ver sangue. No mesmo instante, para a 
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decepção geral dos expectadores famintos por sangue, desisti da luta. Nosso 

treinador ficou furioso. Alguns presentes vaiaram e outros aplaudiram. Sai 

satisfeito do combate. Não venci, mas também não perdi. Quem venceu foi o 

bom senso. Quem já viu perder uma amizade por uma aposta?  

Naquele tempo não tinha esse negócio de vingança, matar o outro por 

raiva, por qualquer bobagem. No máximo a gente ficava intrigado por um tempo 

e depois logo fazíamos as pazes. Éramos amigos e isso era o que importava. 

Amizade de cidade do interior sabe como era? Nada de revanche, brigas, tiros, 

mortes e sangue. A gente só queria era se divertir... 

   

QUERENDO OU NÃO, CHEGARÁ O TEMPO DE GUERRA. 

 

Às vezes estamos em guerra com os outros, com o conjugue, com 

parentes, chefes, concorrentes, vizinhos etc. E, na maioria das vezes, estamos 

em guerra conosco mesmo. O apóstolo Tiago diz o seguinte: "De onde vem as 

guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos 

deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, e nada tendes; matais, 

e sois invejosos, e nada podeis alcançar; combateis e guerreais, e nada tendes, 

porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em 

vossos deleites" (Tiago 41-3). 

Entendeu? Guerras e pelejas entre vós... Grandes batalhas são travadas 

tão somente por causa do nosso orgulho. Quando não queremos perdoar, amar, 

ter misericórdia. Geralmente não é assim nas discussões familiares? Entre 

maridos e mulheres? Aonde cada um vai para o seu canto e fica esperando o 

outro ceder... Guerras por causa dos nossos deleites, por causa da nossa cobiça. 

Queremos sempre mais e mais e nunca estamos fartos. Sempre desejando o 

supérfluo e esquecendo-se das pequenas coisas que realmente poderiam nos 

fazer felizes. 

Temos o desejo de vencer, de ser o melhor, por isso menosprezamos os 

fracos. Somos ensinados que na vida, o que importa é ser o primeiro em tudo. 

Onde o mais fraco sempre será derrotado pelo mais forte. É a "evolução" da 

espécie. E isso tem produzido uma geração cada vez mais sem amor, sem 

misericórdia e compaixão. Desprezam-se amizades por qualquer coisa. Deixa-se 
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de amar o outro por qualquer bobagem. Não se anda mais uma milha (Mateus 

5.41).  

Jesus disse que no Reino de Deus é diferente: "Em seguida, voltaram 

para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: De que 

faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam 

discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os Doze e 

disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de 

todos" (Marcos 9.33-35). Quem quiser ser o maior, seja quem serve, ou seja, o 

menor dos escravos. Temos um grande combate a travar... todos os dias,  em 

cada momento. E o nosso pior inimigo somos nós mesmos.  

 

SOMOS GUERREIROS DE UM GENERAL VENCEDOR. 

 

Diferentemente do meu combate pessoal na adolescência, chegarão os 

dias de guerras na vida de qualquer um. Sempre chega. Na realidade, querendo 

ou não, as batalhas virão. Só não esqueça que todo cristão é um guerreiro e se 

você tem a consciência de que foi arregimentado pelo General, nada pode te 

deter. Mas não se esqueça do que Paulo disse: "Tu, pois, sofre as aflições, como 

bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios 

desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E, se alguém 

também milita, não é coroado se não militar legitimamente" (2Timóteo 2.3-5). 

Um bom soldado não se embaraça com os negócios desta vida.  

Talvez você esteja passando por uma batalha agora. Quer sejam 

problemas pessoais, com um filho, com o marido que não te valoriza, não sei, 

cada um sabe as dores e as lágrimas que enfrentam. Nesses momentos de dor 

ficamos perguntando: onde Deus está? Até parece que Ele não existe e, se existe, 

não está nem ai pra nossa dor. Choramos, lamentamos... Até que o tempo passa. 

Quando olhamos para trás, percebemos que a caminhada foi dura, quase 

insuportável, e uma lição fica: apesar das rosas, a vida tem seus espinhos... 

Apesar de parecer que estávamos sós, o Senhor dos Exércitos estava pelejando 

por nós. Sempre peleja, nós é que muitas vezes não o vemos... Ele é um general 

discreto. 
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É tempo de lutar em sua vida? Às vezes passamos tantas lutas que 

achamos que vai ser o fim. Não vemos aquela luz no fim do túnel. Parece até que 

nem túnel existe. Só a negritude, um breu existencial terrível. Olhamos ao redor 

e não vemos saída, nenhuma perspectiva, nenhum sonho. Só vontade de chorar, 

lamentar. Aquela vontade de fugir pra um lugar aonde ninguém possa nos 

encontrar. Nesses momentos as horas se arrastam, os dias parecem uma 

eternidade e a cama um lugar de refúgio. 

Pensamos que é o fim, que se não existíssemos seria bem melhor. Alguns 

pensam em tirar sua própria vida. Não entendem que a vida é isso: uma 

sucessão de coisas boas e ruins. Se há o tempo de lamentar, também chegará o 

tempo de alegrar-se. Se há dias nublados, haverá outros tantos de sol. Não é 

porque você só vê negras nuvens que o sol deixou de existir. O problema é que 

nossos olhos estão olhando o limite da visão. Uma hora as nuvens se dissiparão 

e você poderá ver de novo o sol aquecendo sua face. 

Lembre-se: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem 

cuidado de vós" (1Pedro 5.7). 

Os dias são de guerras? Sossegue o coração, virão muitos dias de paz... 

Creia e confie! 
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TEMPO DE PAZ... 

 

 

 

VIVA 

 

Quero o gosto de uma vida bem vivida, 

aquele gosto gostoso, 

inebriante, alucinante, como eu quis, 

pra no fim dessa vida errante, 

poder dizer em todo instante, 

em qualquer estação,  

seja no inverno ou verão: 

eu sei que fui bem feliz! 

 

 

O Prêmio Nobel da Paz geralmente é atribuído a pessoas que se destacam 

na luta do fim de conflitos desenvolvidos pela sua liderança de modo implícito 

ou explícito. A história registra que nem sempre o prémio foi dado a pessoas que 

realmente mereceram. A humanidade, em sua maioria, não sabe o que significa 

viver em paz e muito menos reconhecer quem, de fato, contribuiu e contribui 

para a paz no mundo. Mas será que paz é viver sem conflitos? 

O que sabemos é que é muito bom viver em paz...  

Ninguém consegue viver sem um tempo de paz, de sossego. Minha alma 

precisa de momentos assim. Senão eu piro, adoeço. Quando me sinto 

sobrecarregado pelas coisas desta vida é o momento de parar tudo e tirar férias. 

Você gosta de tirar férias? Quem não gosto, não é? Tirar férias é muito bom. 

Recarregar as baterias. Sair um pouco do barulho das exterioridades do ser e 

voltar-se para o sossego da alma. Claro que nem sempre férias é sinônimo de 

sossego.  

Sempre que posso vou para a praia. Já lhe falei isso não foi? Aquela paz 

que sinto quando estou olhando sossegado o mar. Paz, em certo sentido é isso: 

apesar dos perigos do mar a beleza nos faz sonhar. É muito bom ver o vem e vai 

das ondas, a brisa suave beijando sua face. Poder contemplar a imensidão de 

águas profundas. Imaginar a riqueza que se esconde debaixo de toneladas de 
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água. Poder "viajar" sem sair do lugar. Então uma paz indescritível invade 

minha alma. Paz, pra mim é apenas deitar-se numa rede numa varanda e ler um 

bom livro, ouvindo o barulho das ondas do mar. 

No entanto, às vezes é preciso sair do lugar de acomodação e pegar a 

estrada. Tenho um amigo, Edson Lima, que quando começa a ficar estressado, 

agoniado com alguma coisa, ele pega o carro e sai sem destino. Vai à casa de um 

amigo, tomar um lanche em outra cidade, almoçar com alguém etc. Certo dia ele 

me ligou de João Pessoa e me disse:  

– Ei cara, não sai de casa que estou indo almoçar aí contigo. 

De onde ele estava pra minha casa, em Guarabira, é cerca de noventa e 

cinco kilômetros.  

– Como já o conhecia nem perguntei o porquê? Apenas disse: estás 

passeando de novo?  

– Claro meu irmão, senão a gente pira - respondeu ele.  

– Vem embora logo – retruquei. 

 

O que ele estava dizendo de forma subentendida era que precisava de um 

tempinho de paz, de sossego. Como a gente costuma dizer aqui no Nordeste: 

"pra desparecer". Confesso que muitas vezes senti a mesma vontade de sair 

assim "sem destino". “Caminhando e cantando e seguindo a canção” – como diz 

uma velha música. Não tenho a mesma coragem que ele... Quando não tinha 

carro sempre pensava: "vou sair sem rumo, pegar a estrada e viajar sem 

pressa de chegar". Daí, lembrava de que não tinha carro e sentava triste na 

frente da tevê. Quando consegui comprar um carro também pensava a mesma 

coisa. Daí lembrava-me do preço do litro da gasolina e das tarefas que 

esperavam por mim e dizia pra mim mesmo: "um dia ainda vou fazer isso". E o 

tempo passava e não saia do conforto de casa, ou da companhia de meus 

queridos livros. 

 

NEM SEMPRE FAZER NADA É NADA FAZER 

  

Você já tirou um dia para não fazer nada, ou quase nada? Um dia só para 

ver vitrines, ou para passear num shopping. Ou para ficar de boa na cama o dia 
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todo assistindo alguma coisa. Ou assistir uma maratona de filmes? Penso ser 

esse o tipo de “ócio criativo”. Não é simplesmente não fazer nada. É repousar a 

mente e deixar que a alma se renove sem preocupações do que estar por vir. Ou 

como disse Fernando Pessoa, no poema "Liberdade": 

"Ai que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o 

fazer! Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre 

bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal 

como tem tempo, não tem pressa... Livros são papéis pintados com tinta. 

Estudar é uma coisa em que está indistinta. A distinção entre nada e coisa 

nenhuma. Quanto melhor é quando há bruma. Esperar por D. Sebastião, quer 

venha ou não! Grande é a poesia, a bondade e as danças... Mas o melhor do 

mundo são as crianças, flores, música, o luar, e o sol que peca. Só quando, em 

vez de criar, seca. E mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de 

finanças, nem consta que tivesse biblioteca..." 

As mulheres tem mais criatividade, nesse sentido, do que os homens. 

Mulher gosta de coisas diversas. Dizem que podem se concentrar em mais de 

uma coisa ao mesmo tempo. Não sei do que você gosta. Pode ser qualquer coisa. 

Se entregue de vez em quando a deliciosa tarefa de não fazer nenhuma tarefa. 

Lembre-se que é o princípio do descanso, não uma entrega a preguiça sem 

sentido. 

 

É PRECISO DISCERNIR OS TEMPOS 

 

Tempo de viver em paz... 

Nenhum período da minha vida foi mais tranquilo do que minha 

infância. Pena que não conseguimos discernir que esses eram tempos de paz. 

Tomar banho na chuva; soltar pipa; brincar na lama; de bolinhas de gude – 

nenhuma tecnologia moderna se compara a isso. Aproveite sua infância – você 

só tem uma. Não a troque por nada, pois nada marca mais que uma infância 

feliz. 

O que é ter paz? Paz não é apenas ausência de guerra, embora haja esse 

contraste aqui em Eclesiastes. No entanto, existe uma paz que mesmo diante 
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das piores circunstâncias podemos experimentar. Tempos de paz é quando 

nossa alma sossega na inquietude do mundo ao nosso redor.  

O mundo tem uma paz. Jesus falou sobre isso: “Deixo-vos a paz, a minha 

paz vos dou: não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, 

nem se atemorize”. João 14.37  

Jesus deixa claro que existe uma paz que o mundo pode dar. É a paz que 

acontece quando não há guerra. No entanto, existe a paz em meio à guerra. Aí é 

que está a grande diferença. Alguns mártires sentiram isso. É a paz que os 

poderosos do mundo não conseguem compreender. Só quem conhece o príncipe 

da paz pode experimentar essa sensação.  

Viver a vida em paz. Quantos ricos não sabem o que é isso? Viver em paz 

é muito bom. No entanto, nem todo mundo quer viver assim. Tem gente que 

gosta de uma confusão, de intrigas, de guerras particulares para defender o seu 

umbigo. Pessoas roubadoras da paz dos outros. Conhece gente assim? Eu 

conheço um monte. 

 

PAZ NA ALMA – A VERDADEIRA PAZ 

 

Muita gente pensa assim: "Sou muito pecador, não mereço nada, por 

isso Deus deve me detestar". Quer um exemplo de um grande pecador?... "Eu". 

Quer o nome de alguém que me ama apesar de quem eu sou? ... "Jesus". O que 

me faz feliz não é saber que sou pecador, é saber que: "Nenhuma condenação 

há para aqueles que estão em Cristo Jesus - Romanos 8.1". Muitos não 

entendem que só isso já basta pra alma ter paz. Saber que foi perdoado e que em 

Cristo podemos ter a paz que nossa alma precisa.  

Necessitamos, não de uma noite de paz, mas de uma vida em paz. E essa 

paz não se encontra na religião, nem em instituição humana qualquer ou em 

algum ansiolítico. Só encontramos em Jesus de Nazaré. Algumas pessoas dizem 

que o melhor de Deus ainda está por vir! Bobagem... O Melhor de Deus já veio. 

O nome dele é Jesus Cristo. Já dizia Platão que: ”A paz do coração é o paraíso 

dos homens”. O homem viver no paraíso, só será possível, quando ele se 

encontrar com o Príncipe da Paz. 
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Jesus disse que os pacificadores é que seriam chamados filhos de Deus 

(Mateus 5.9). Pacificador é aquele que promove a paz. A maioria das pessoas 

não sabe o que é isso. Ao invés de serem pacificadores são promotores de 

contendas. Tem uma ilustração um pouco cômica, mas que mostra como 

deveríamos agir para promovermos a paz. Para construir pontes e não muros: 

 

Havia um homem que tinha dois vizinhos. Um na esquerda e outro a sua 

direita. Um dia esses vizinhos tiveram uma briga intensa. Horas depois o da 

esquerda chega a casa desse homem conta tudo o que houve, relata em detalhes 

sua versão dos fatos e diz: 

– Eu que estou com a razão não é querido vizinho? 

– Claro... Você está certo mesmo. Concordo com você. Você está com a 

razão. Mas procure ver o outro lado também. Tem dias que não estamos tão 

bem e dizemos coisas que não convém. 

Aquele vizinho foi pensativo pra casa. Horas depois o vizinho da direita 

vem falar também com ele. 

– Você escutou a discussão que eu tive com o seu vizinho da esquerda? 

Da mesma forma contou sua versão e disse: – Você não acha que eu tenho 

razão? Ele é inconveniente, brigão, insuportável. 

– Claro! Você tá com a razão. Estou do seu lado. Você está certo nessa 

briga. Mas seja mais forte do que ele. Perdoe e esqueça essas coisas. Isso não 

edifica ninguém. Tem dias que a gente está de cabeça quente e não refletimos 

muito bem quem de fato somos. Pode acontecer com qualquer um.  

Aquele vizinho foi pra casa mais tranquilo e também pensativo. Já 

disposto a perdoar e esquecer qualquer desavença. Vendo no amigo sincero um 

braço forte de conciliação.  

Quando este saiu a mulher do apaziguador chegou perto dele e disse: 

– Mas que homem sem posicionamento. Como você é inconstante, você 

deveria tomar partido. Você é muito instável.  

Aquele homem olha pra mulher, com um olhar pensativo e diz: 

– Não é que você também tem razão. Concordo com você plenamente. 
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Moral da história: temos que procurar ser pacificador para com todos. 

Foi o que Paulo escreveu em Romanos 12.18: “Se possível, quanto depender de 

vós, tende paz com todos os homens”. Muitos querem nos prender nas gaiolas 

de seus próprios egoísmos. Nas suas próprias lamurias. Muitas vezes somos 

pássaros engaiolados pelos outros... mas como é bom poder voar em liberdade. 

E essa liberdade só existe quando temos paz.  

 

A VIDA APENAS COMPUTA A DOR... 

 

Era tão bom se a vida fosse como um computador. Quando as coisas 

começassem a travar a gente reiniciava tudo. Quando os problemas surgissem 

era só deletar, colocar na lixeira ou dar um “Ctrl Del” e excluir definitivamente 

de nossa memória. Quando os vírus do sofrimento e da dor fossem 

insuportáveis, formataríamos, salvando só as coisas boas.  

Infelizmente a vida não é um computador. É um somatório de dores, 

desamores e saudades. São maldades que penetram fundo no ser, como uma 

espada Excalibur4, esperando que o rei-amor possa desencravar nos trazendo a 

paz que precisamos. Ela apenas computa a dor. E nessa dor que a alma vez por 

outra sente, basta-nos, pelo menos, viver o amor que há na vida, que pode ser 

com ou sem dor. Não importa as dores o importante é o amor. É melhor amar 

mesmo sem sentir o amor voltar.  

Nada é mais excepcional do que amar. Amar por amar, eu sei já falei 

sobre o tempo de amar. Amar sem cobranças nem reciprocidade, sem esperar 

nada em troca. O amor constrange quem ama, não necessariamente o objeto 

amado. Não é, ao contrário do que se pensa, o amor que muda o próximo, e sim, 

o que muda é você mesmo. Para amar o outro é preciso, amar a si mesmo. 

Quantos fariseus seguiram a vida normalmente mesmo se encontrando com a 

personificação do amor de Deus, Cristo Jesus. Mas este capítulo é sobre paz... 

Mas, como ter paz, sem amar? 

 

 

                                                             
4 As lendas sobre o rei Artur incluem duas espadas diferentes. Uma é a "Espada na Pedra" que, como 

indica o nome, estava cravada numa pedra (ou bigorna) e é retirada por Artur como símbolo milagroso de 
sua nobreza e direito ao trono da Bretanha. Essa espada é raramente denominada "Excalibur". A que 
geralmente tem esse nome é a que foi dada a Artur pela Dama do Lago (Viviane).  
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

Concluir um livro é como gerar um filho. Vários dias, semanas, meses, até 

poder ver o fruto do seu trabalho. E quando você gera um bom filho, já fica 

imaginando como será o próximo... Sinto uma satisfação enorme, um senso de 

realização. O desejo de vê-lo crescer, se expandir, atingir corações. Talvez 

Salomão diria: “É tudo vaidade”. Talvez ele tenha razão. Foi ele que disse: 

“...não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne” 

Eclesiastes 12.12. 

Para quê escrever, então?  

Acredito que escrever é muito mais do que colocar simples palavras num 

papel. É um pedaço de si mesmo que é jogado ao vento para ver se toca na alma 

de alguém. É uma arte, um dom, não fácil, mas prazeroso. É saber colocar no 

papel os sentimentos, utopias e idiossincrasias da alma. O escritor escreve, 

basicamente para ser lido, pois acha que tem algo importante a dizer. Se uma só 

pessoa for tocada por algo que escrevi já estarei satisfeito. E se você, caro leitor, 

for essa pessoa, não deixe de compartilhar, de falar para alguém, para que 

outras sejam também tocadas. Como disse Castro Alves: 

 

 

Oh! Bendito o que semeia 

Livros à mão cheia 

E manda o povo pensar! 

O livro, caindo n'alma 

É germe – que faz a palma, 

É chuva – que faz o mar! 

 

 

Meu desejo é que as sementes lançadas por este livro possam alcançar 

bons terrenos que as façam germinar e florescer coisas boas. O tempo passa 

rapidamente como disse o salmista: “Quanto ao homem, os seus dias são como 
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a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se 

vai, e o seu lugar não será mais conhecido”. Salmo 103.15-16 

Mas é Deus que determina o tempo e não precisamos entender tudo. 

Basta-nos confiarmos naquele que domina o tempo. Deus é soberano em tudo, 

Ele é o Senhor da história. Na perspectiva dEle nada há de novo, só renovação 

do que já foi.  O que Salomão sabia era que ele devia desfrutar o que "Deus lhe 

dá debaixo do sol" (Ec 8.15), e que tudo é "dom de Deus" (Ec 3.13). 

Que Deus nos dê sabedoria para aproveitar melhor o tempo que Deus nos 

dá e poder viver para a Glória dEle, pois: “De tudo o que se tem ouvido, o fim é: 

teme a Deus e guarda os seus mandamentos; porque este é o dever de todo o 

homem” Eclesiastes 12.13. 

 

O TEMPO PASSA 

 

O tempo 

passa, 

como passa! 

Se arrasta, 

ou voa, 

na boa, 

 a toa; 

Como o vento, 

passa, 

em nossos, 

olhos nus; 

Em frente, 

 no ser, 

ingrato 

e amargo, 

é o tempo, 

que não dos dá, 

mais tempo, 

para mais, 

momentos; 

Como é bom, 

ter tempo, 

pra poder, 

viver. 
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