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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para você e 

todos os seus. Já postei muitas reflexões sobre a preciosidade do tempo e do 
quanto temos perdido de essência e vivência em nossas vidas por não o 
desfrutar adequadamente. 

 
O esoterismo defende que “a frequência vibratória planetária 

começou a acelerar a partir do ano de 1971” e que esse processo de 
aceleração se intensificou nos últimos anos, principalmente a partir de 1999. 
Defendem, entre outras coisas, que o dia de hoje não tem a mesma duração 
de um dia antes do ano de 1971, pois quanto maior for a “frequência” menor 
será o tempo. 

 
O esoterismo, obviamente, não merece qualquer credibilidade 

porquanto fundado na crença de que o homem é o centro da “energia divina”, 
a parte mais significativa do “todo divino”, desconhecendo que Deus “é antes 
de todas as coisas, e nEle tudo subsiste” (Colossenses 1:17), o que destitui, 
por completo, essa filosofia panteísta. 

 
Deus “não é servido por mãos de homens, como se 

necessitasse de algo” e “de um só fez Ele todos os povos, para que 
povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente 
estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar” (Atos 17:25-
26). O homem não é o centro da divindade, mas criatura formada e moldada 
pessoalmente pelo Deus Eterno. 

 
O tempo é fugaz? Sim, é verdade. Tudo passa muito rápido e o 

interstício entre o nascimento até a morte “é como um sopro” ou “como uma 
neblina”. Esse é o esclarecimento que nos faz Tiago 4:14: “Que é a sua vida? 
Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se 
dissipa...”. 
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Mesma verdade encontrada em Salmos 39:4-5: “Mostra-me, 
Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba 
quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo; a 
duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa 
de um sopro.” 

 
Sobre a fugacidade do tempo, compartilho “Caminhos da Vida”, 

de autoria de Paulo Roberto Gaefke: 
 

Caminhos da Vida... 
 
A vida tem cores que por vezes não percebemos, 
tem sons que nem sempre ouvimos, 
tem sabores que não provamos, 
armadilhas que nós mesmos armamos, 
e caminhos, muitos caminhos, 
que ainda não percorremos. 
Falta-nos tempo para apreciar os detalhes. 
Assim, deixamos o tempo, precioso tempo, 
escorrer pelos dedos da mão. 
Filhos que crescem e não percebemos, 
amores que vão se desfazendo, 
caindo na rotina massacrante, 
e não percebemos. 
Envelhecemos e abandonamos nossos sonhos, 
passamos pela vida e reclamamos, 
um ano começa e quando vemos, 
já acabou sem ao menos termos vivido. 
Nossas orações são ladainhas repetidas, 
expressões vazias da nossa desilusão, 
Deus no trono distante, 
nós na Terra errante... 
Não há mais tempo para a vida, 
apenas para os compromissos inadiáveis 
da nossa agonia, 
somos empurrados pelo consumismo, 
somos esmagados pelas dívidas, 
pelo preço de viver. 
Na luta diária da sobrevivência não há tempo: 
para poesia, flores, sentar no chão, 
andar descalço, comer com a mão, 
namorar na praça, andar sem direção 
ter com Deus uma comunhão... 
Estamos fugindo do encontro crucial 
entre nós e os nossos sonhos, 
Roberto de Albuquerque Cezar 
entre o que queremos e o que não temos, 
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entre o que imaginamos e o que é. 
E fica no ar a pergunta: 
para onde vamos? 
Que você vá rumo a felicidade, 
descobrindo que a vida é um presente sem igual, 
que Deus oferece para alguém especial, 
sentindo a brisa da manhã que convida, 
para a vida que se abre em flor, 
desejando pra você: 
muita paz e muito amor. 

 


