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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quarta-feira para 

você e todos os seus. O apóstolo Paulo tinha algo que o atormentava, que 
chamava de “espinho na carne” e por três vezes ele já havia rogado ao Senhor 
que o tirasse dele. A resposta de Deus foi: “Minha graça é suficiente para 
você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza” (2ª Coríntios 12:8-9). 

 
Na realidade, vivemos como as baleias, e por mais fundo 

estejamos neste mar existencial, temos que emergir para oxigenar nossos 
pulmões. Como as ondas de um osciloscópio, a nossa existência é marcada por 
altos e baixos. Quanto mais fundo chegamos, mais distantes estamos de Deus. 

 
Chegará o dia em que o osciloscópio hospitalar deixará de marcar 

as ondas e apresentará uma linha uniforme e retilínea, e esse é o sinal da 
morte. Quando isto vai ocorrer? Não sabemos. Muitos gostariam de saber e até 
o salmista teve este anseio: “Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a 
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medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil” (Salmos 
39:4). 

 
Tiago, irmão de Jesus, praticamente chama de tolice os nossos 

planos, do tipo “hoje e amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um 
ano”, pois não temos como saber “o que nos sucederá amanhã”. A nossa 
existência é como um vapor, afirmou ele. (Tiago 4:13-15). 

 
Nesse contexto, lembrei-me de um texto intitulado “USE SUA 

TAÇA DE CRISTAL”, que traz algumas considerações sobre algumas resoluções 
que poderíamos tomar nesse curtíssimo espaço de vida. Lamentavelmente não 
sei a autoria, mas compartilho e agradeceria quem pudesse decliná-la. 

 

USE SUA TAÇA DE CRISTAL 
 
Hoje existem edifícios mais altos e estradas mais largas, porém 

temperamentos pequenos e pontos de vista mais estreitos. 
 
Gastamos mais, porém desfrutamos menos. Temos casas 

maiores, porém famílias menores. 
 
Temos mais compromissos, porém menos tempo. Temos mais 

conhecimentos, porém menos discernimento. 
 
Temos mais remédios, porém menos saúde. Multiplicamos nossos 

bens, porém reduzimos nossos valores humanos. 
 
Falamos muito, amamos pouco e odiamos demais. 
 
Chegamos à Lua, porém temos problemas para atravessar a rua e 

conhecer nosso vizinho. 
 
Conquistamos o espaço, mas não o nosso interior. 
 
Temos mais liberdade, porém menos alegrias. 
 
 
Dias em que chegam dois salários em casa, porém multiplicam-se 

os divórcios. 
 
Dias de casas mais lindas, mas de lares desfeitos. 
 
Por tudo isso, proponho que hoje e para sempre você não deixe 

nada ‘para uma ocasião especial’, porque cada dia que você viver pode ser o 
único. 

 
Busque Deus, conheça-O. 
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Leia mais, sente na varanda e admire a paisagem sem se 

importar com as tempestades. 
 
A vida é uma sucessão de momentos para serem desfrutados, não 

para sobreviver. 
 
Use suas taças de cristal, não guarde o melhor perfume, é bom 

usá-lo cada vez que sentir necessidade. 
 
As frases: ‘Um desses dias’, ‘Algum dia’, elimine-as de seu 

vocabulário. 
 
Escreva aquela carta que pensava escrever ‘Um desses dias’. 

Diga a seus familiares e amigos o quanto os ama. 
 
Cada dia, hora e minuto são especiais... e você não sabe se será 

o último. 
 


