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Bom dia, meus queridos amigos! Primeiro dia de 2017, que você 

tenha um novo abençoado com a portentosa presença de nosso Deus. O tempo 
passa rápido, a vida é breve e diante dessa constatação, Charles Chaplin 
afirmou: “A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, 
cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche 
e a peça termine sem aplausos.”  

  
Os autores bíblicos exprimem essa brevidade, senão vejamos:  
  
“Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus 
dias, para que 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” (Salmos 
39.4-5).  
  
“O homem é como um sopro; seus dias são como uma sombra 
passageira.” (Salmos 144:4).  
  
“Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro 
em suas narinas. Que valor ele tem?” (Isaías 2:22).  
  
“Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua 
vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de 
tempo e depois se dissipa.” (Tiago 4:14).  
  
Temos, assim, que reconhecer o valor do tempo, onde “cada 

instante do dia é um presente de Deus para nós” (O. Sanders).  
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Nesse sentido, gostaria de compartilhar um escrito intitulado “O 
TEMPO PASSA, NÃO ECONOMIZA VIDA”, de autoria de uma colega de trabalho 
(Diana Maria Câmara Gomes). Segue adiante:  

  

O TEMPO PASSA, NÃO ECONOMIZA VIDA 
Diana Maria Câmara Gomes  
  
Quem nunca "empurrou" algum trabalho, algum projeto ou 

alguma decisão com a "barriga" que atire a primeira pedra (e talvez a única 
também) no restante dos mortais.  

  
A "enrolação", termo popular (e genérico) da "procrastinação" ou 

"postergação" é um mal da imensa maioria. Que estranho prazer é esse que 
sentimos em "deixar pra depois", mesmo que, por causa disso, fiquemos 
angustiados diante dos prazos que estão se esgotando ou mesmo por conta da 
pressão das decisões pendentes?  

  
Que sensação é essa que, ao mesmo tempo em que nos 

aterroriza, não só pela necessidade, mas pela proximidade do término da 
tarefa, também nos leva a adiar, a arrastar e, numa onda preguiçosa nos tira, 
as vezes, completamente a atitude, a vontade, a iniciativa e a força para 
"pegar a coisa" até terminar e, aí sim, descansar e merecer o paraíso (da boa 
sensação) que vem depois?  

  
A verdade é que, o "hábito de empurrar com a barriga" merece 

um olhar mais profundo, uma observação mais atenta de nós sobre nós 
mesmos. Tem gente que gosta tanto de "deixar pra depois" que acaba 
economizando a vida.  

  
A pessoa é mesquinha com a própria vida, como se fosse possível 

(ou previsível) guardar para depois coisas como energia, vitalidade, saúde, 
tempo, atenção, toque, carinho, elogios, ternura, disposição, afetos, atitude, 
iniciativas, empenho, amor e, lógico, até mesmo desamores, decepções e 
desilusões. Nada disso dá para deixar para um outro dia, para uma outra hora 
que, muitas vezes, pode nem acontecer.  

  
O poeta Fernando Pessoa deixou seu recado, assim: "Temos, 

todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada, e a 
única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada".  

  
Não há outro jeito, não há alternativa. "A vida, é um trabalho 

que é preciso fazer em pé. Com as mãos em movimento, os olhos bem 
abertos, atentos, curiosos, com o coração ‘bombado’ de amor, a alma 
vitaminada pela fé e, principalmente, com aquela alegria que vem do 
espírito, que vem de dentro e que faz o rosto iluminar e o corpo tremer de 
paixão pelo que se tem hoje e por tudo o que vem por aí, até mesmo (e 
principalmente) as dificuldades, os desafios, os obstáculos" (Daniela Brandi).  
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É simples assim porque a verdade é que a vida é a única coisa 

que não dá para deixar para depois. 


