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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça para você e 

todos os seus. Dizem que alguém perguntou a Galileu Galilei, físico, 
matemático, astrônomo e filósofo italiano, quantos anos ele tinha. Ele pensou 
por um bom tempo e respondeu: “Oito ou dez, eu acho.”. Galileu, nessa 
oportunidade, já era idoso e aquele que o indagou estranhou sua resposta e 
perguntou: “Mas, como oito ou dez?”. Ele explicou: “Tenho, na verdade, os 
anos que me restam de vida, porque os já vividos não os tenho mais.”  

 
Rubem Alves tem uma afirmação semelhante: “Contei meus 

anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do 
que já vivi até agora. Tenho mais passado do que futuro.”  

 
Com o passar dos anos, ultrapassado mais de maio século de 

vida, prossigo, como recomenda Fernando Pessoa, buscando conservar a 
vontade de viver: 

  
“Não importa se a estação do ano muda...  
Se o século vira, se o milênio é outro.  
Se a idade aumenta...  
Conserva a vontade de viver,  
Não se chega a parte alguma sem ela”.  
Fernando Pessoa  
 
Costumo agradecer a Deus por cada graça recebida e a 

convivência com minha família é uma graça incomensurável, não pode ser 
medida ou aferida. Dentro da nossa limitação e finitude, nos momentos de 
angústia e tormenta esquecemos de “contar as bênçãos” e em lamúria nos 
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dirigimos a Deus desejosos de saber quando chegará a hora em que Ele irá nos 
socorrer.  

 
A Bíblia está cheia de “até quandos”, senão vejamos: “Até 

quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como 
fogo?” (Salmos 89:46); “Até quando te esquecerás de mim, SENHOR? Para 
sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?” (Salmos 13:1); “Até 
quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei: Violência! e 
não salvarás?” (Habacuque 1:2) ...  

 
Quando virá o socorro? Hoje, amanhã, daqui a dez anos, vinte, 

quem sabe? Está na soberania de nosso Deus. Ansiamos por uma solução 
rápida, mas nem sempre é assim.  

 
Nesse tema, encontrei um texto bem interessante que gostaria 

de partilhar. Segue adiante:  
 

QUANDO FOR A HORA  
 
- Papai, quando eles estarão prontos? Perguntou a jovem 

criança.  
- Quando for a hora. Ele respondeu.  
Naturalmente que não poderia, não atenderia à curiosidade de 

uma jovem inquiridora tal como ela. 
  
- Papai, quando será esta hora? Ela perguntou.  
 
- Quando tudo estiver perfeito. Quando todas as coisas 

estiverem em seus lugares adequados. Quando for garantido 100% de que é o 
que se propõe a ser. Ele disse sorrindo para ela.  

 
Ela sentou-se por um momento, magoada e frustrada.  
 
- Por que é que eu nunca recebo a resposta certa?  
 
Ela resmungou.  
 
- O que você quer dizer é por que é que você nunca recebe a 

resposta que você quer, não é? Ele a perguntou.  
 
- É, pode ser! Ela respondeu chateada.  
 
- Vem cá, deixe papai lhe mostrar. Disse pegando em sua mão.  
 
Saíram até o quintal onde o pai fazia sua plantação. Faltavam 

poucas semanas para a primavera e ele tinha começado a espalhar sementes 
pelo quintal.  
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Abrindo um pacote de sementes ele despejou algumas na mão 

da criança. – Se eu as deixar bem aí, elas crescerão? Ele perguntou.  
 
- Acho que não. Ela respondeu.  
 
- Por que? – Porque não estão na terra. Ela disse.  
 
- Se eu as jogasse na sujeira ou as colocasse na prateleira e as 

deixasse sozinhas, elas cresceriam? – Não, precisam da luz do sol e de água.  
 
- Correto! Ele respondeu.  
 
- Bem, os bulbos que nós plantamos no ano passado estão na 

luz do sol, na terra e têm muita chuva. Por que não cresceram? Ela perguntou. 
– Porque não é a hora.  

 
- Oh, Papai! De novo!  
 
- Veja bem, no ano passado eles brotaram em 28 de março. 

Isto quer dizer que este ano brotarão novamente em 28 de março? Não. 
Porque todas as coisas que precisam acontecer para fazê-los crescer nem 
sempre acontecem no mesmo tempo a cada ano. Ele a explicou.  

 
- Quando for a hora! Que relógio usamos? Ela perguntou rindo.  
 
- De Deus. Tudo está no tempo de Deus. Ele disse, terminando 

a conversa.  
 
Eu estou preparado, acho, para meus sonhos crescerem. Estou 

preparado há muito tempo. Plantei e aguei as sementes.  
 
Como aquela criança, repito minha pergunta à Deus, – Pai, 

quando será?  
 
Depois de todo este tempo você acha que eu sei a resposta, 

mas ainda… como uma criança eu estou impaciente.  
 
Ele falou claramente para mim hoje, – Quando for a hora!  
 
Porque eu confio Nele, eu sei que quando finalmente 

florescerem, meus sonhos serão tudo o que eu imaginei e muito mais.  
 

Mas “Quando for a hora!” no tempo de Deus. 
 


