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Queridos amigos, um bom dia! Uma ótima segunda-feira para você 

e todos os seus entes queridos. O homem tem uma certa fixação com o passado 
e o futuro, tanto é que são muitas as produções cinematográficas que 
exploraram o tema. Cito alguns: “O homem do futuro” (produção nacional); 
“Questão de tempo”; “Contra o tempo”; “Meia noite em Paris”; “A máquina do 
tempo”; “Efeito borboleta”; e “De volta para o futuro”. 

 
No último, um jovem (Michael J. Fox) aciona acidentalmente uma 

máquina do tempo construída por um cientista (Christopher Lloyd), fazendo-o 
retornar aos anos 50. Lá conhece sua mãe (Lea Thompson), antes ainda do 
casamento com seu pai, que fica apaixonada por ele. Tal paixão põe em risco 
sua própria existência, pois alteraria todo o futuro, forçando-o a servir de 
cupido entre seus pais. 

 
O futuro também é retratado nas produções hollywoodianas, 

geralmente remetendo a fins apocalípticos, ora com gelo, outras vezes com 
fogo, asteroides e outras tantas por radiações atômicas que põe fim a quase 
toda a raça humana. 

 
Nas duas ênfases, passado ou futuro, tenho como presente dois 

fatores que afligem o homem: (1) os erros do passado; (2) o medo do futuro.   
 
Ou será que nunca lhe veio à mente pensamentos tais como: 

“Como eu gostaria de voltar no tempo e refazer aquela decisão que tantas dores 
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me trouxe, tomar outro rumo”. Não podemos mudar o passado, mas podemos 
nos arrepender dele, procurando, se ainda possível, consertá-lo. Não foi assim 
que Zaqueu fez? “Mas Zaqueu levantou - se e disse ao Senhor: ‘Olha, Senhor! 
Estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorqui 
alguma coisa, devolverei quatro vezes mais” (Lucas 19:8).   

 
O passado significa aprendizado, você tem muito a aprender com 

ele, inclusive com os erros. O objetivo é não repetirmos os erros, sabendo que 
“todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito” (Romanos 8:28). 
Mas continuaremos a errar? Possivelmente, erramos no passado, erraremos no 
presente e no futuro não será diferente, continuaremos errando em razão da 
nossa natureza decaída, pecaminosa. “Na verdade não há homem justo sobre 
a terra, que faça o bem, e nunca peque” (Eclesiastes 7:20).  

  
Sobre os erros do passado temos que guardar nas nossas mentes e 

corações que uma vez confessados e colocados sobre o altar do Senhor, não 
devem mais ocupar o nosso ser, pois “já não há condenação para os que estão 
em Cristo Jesus” (Romanos 8:1).   

 
E o futuro? Jesus estava saindo do templo e os discípulos, ao se 

aproximarem dEle o expunham aquela magnífica construção. Não demorou para 
o Senhor responder-lhes: “Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não 
ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.” (Mateus 24:2).  

  
Logo após, o Senhor Jesus passou a discorrer-lhes sobre uma série 

a acontecimentos apocalípticos tais como guerras, fomes, pestes, terremotos, 
falsos profetas, multiplicação da iniquidade e traição. Tudo isto resultante de 
um coração gélido (“o amor de muitos esfriará” - Mateus 24:12). 

   
Mas aqueles que o ouviam, assim como nós nos dias de hoje, 

ansiavam por uma data, a hora e o momento exato em que se daria esse fim. 
Algumas seitas ousaram, até, indicar esta data. Na Paraíba tivemos os 
“Borboletas Azuis”, na cidade de Campina Grande, que indicaram o dia 13 de 
maio de 1980 como o marco de um novo dilúvio. Após a meia-noite, já no dia 
14, um repórter de uma tv local indagou daquele líder religioso: “E aí, passou 
o dia 13, estamos no dia 14 e o dilúvio não veio, o que o senhor tem a dizer?”. 
A resposta foi curta: “É, faiou!” (sic). 

   
O “profeta” adventista Guilherme Miller marcou o fim do mundo 

para 21 de março de 1844. Um pouco mais tarde, outro “profeta”, Charles Taze 
Russel, ex-membro adventista, fundou os Testemunhas de Jeová e anunciou, a 
semelhança de Miller, a segunda vinda de Cristo para o ano de 1914. 

  
Quando se dará o advento? Ouçamos o que afirmou o próprio 

Jesus: “Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas 
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unicamente meu Pai ”. (Mateus 24:36). Tudo o que passar disto é “outro 
evangelho”, é anátema.   

 
Não devemos ansiar o futuro, mas acreditar firmemente nas Santas 

Palavras de Jesus que sentenciou: “Não se turbe o vosso coração; credes em 
Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se 
não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu 
for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, 
para que onde eu estiver estejais vós também.” (João 14:1-3). 

 
Finalizo ressaltando que devemos, sim, darmos importância ao 

presente, sem ansiarmos o futuro, tal como nos adverte o evangelho de Mateus 
6:34: “Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de 
amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.” 

 
Segue um escrito sobre o tema:   
 

VIVER O PRESENTE   
 
Um amigo do viajante resolveu passar algumas semanas num 

mosteiro do Nepal.   
 
Certa tarde, entrou num dos muitos templos do mosteiro, e 

encontrou um monge, sorrindo, sentado no altar. 
  
- Por que o senhor sorri? - perguntou ao monge.   
 
- Porque entendo o significado das bananas - disse o monge, 

abrindo a bolsa que carregava, e tirando uma banana podre de dentro.   
 
- Esta é a vida que passou e não foi aproveitada no momento certo, 

agora é tarde demais.   
 
Em seguida, tirou da bolsa uma banana ainda verde. Mostrou-a e 

tornou a guardá-la.   
 
- Esta é a vida que ainda não aconteceu, é preciso esperar o 

momento certo - disse.   
 
Finalmente, tirou uma banana madura, descascou-a, e dividiu-a 

com meu amigo, dizendo:   
 
- Este é o momento presente. Saiba vivê-lo sem medo.   

 


