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DEIXANDO PARA DEPOIS...  
  
Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quinta-feira para 

você e todos os seus. Sabe, eu conheço algumas pessoas que reconhecem a 
existência de Deus, sabem que Ele é o Senhor de tudo e de todos, mas que 
não desejam, pelo menos agora, um compromisso mais próximo com Ele. 
Alguns raciocinam que ainda estão muito novos, que têm que “gozar a vida” e 
quando estiverem mais velhinhos, mais cansados, até se propõem a entrar 
nesse “negócio” de religião.  

  
Nos parece óbvio que enxergam o cristianismo como uma religião 

e, muito mais, que se resume a um conjunto de regras e leis em que: “não 
podem isso, não podem aquilo”, que retirarão do viver o espectro infinito das 
cores vibrantes e vivas para um matiz monocromático, reduzida a 
pouquíssimas variações de tons de cinza. Têm tanto a conhecer, a 
experimentar que preferem deixar essa “história” de cristianismo para 
quando estiverem velhinhos, e aí sim, vão se dedicar a ir à “missa” ou ao 
“culto” todos os domingos.  

  
Alguns se arvoram de conhecedores da Palavra e lembram do 

ladrão pregado na cruz ao lado de Cristo. Observe, ele pintou e bordou, gozou 
a vida em todos os seus extremos, e no finalzinho de sua vida, aí sim, clamou 
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ao Senhor e o Senhor que é sempre compassivo e misericordioso o perdoou e 
hoje ele está salvo.  

  
Tempo, “tenho todo o tempo do mundo”, é uma percepção 

muito comum. Penso que é uma argumentação não tão simples de responder 
se nos aprofundássemos no estudo da salvação, da graça, dos escolhidos e da 
soberania de Deus.  

  
Contudo, é possível afirmar, diante de todo os livros que compõe 

as Sagradas Escrituras, que nem sempre aconteceu assim, como sucedeu com 
o ladrão que ladeava Jesus. Em um contexto diverso daquele, sigamos a 
“Parábola das Dez Virgens” e do ensino que nos traz sobre a necessidade de 
nos prepararmos, senão vejamos:  

  
"O Reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que 
pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o 
noivo. Cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. 
As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo 
consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas 
juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e 
todas ficaram com sono e adormeceram. "À meia-noite, 
ouviu-se um grito: ‘O noivo se aproxima! Saiam para 
encontrá-lo!’ "Então todas as virgens acordaram e 
prepararam suas candeias. As insensatas disseram às 
prudentes: ‘Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas 
candeias estão se apagando’. "Elas responderam: ‘Não, pois 
pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. 
Vão comprar óleo para vocês’. "E saindo elas para comprar o 
óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas 
entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi 
fechada. "Mais tarde vieram também as outras e disseram: 
‘Senhor! Senhor! Abra a porta para nós!’ "Mas ele respondeu: 
‘A verdade é que não as conheço!’ "Portanto, vigiem, porque 
vocês não sabem o dia nem a hora!" (Mateus 25:1-13)  
  
Para finalizar, uma pequena ilustração que pode nos ser útil:  
  
"Perto da cachoeira do Niágara, boiava o cadáver de um bezerro 

que corria vagarosamente na direção do grande abismo. Era inverno e, uma 
águia faminta, subiu no bezerro morto, enterrou nele as garras possantes e, 
calmamente, o ia devorando.   

  
Bezerro e águia iam sendo levados pela correnteza do rio. 

Navegaram... navegaram mais... mais um pouco.  
  
A águia estava absorvida com sua presa gostosa e não pressentiu 

o perigo iminente. Rolaram mais um pouco.  
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A águia continuava com suas garras enterradas na presa. Já a 

água começava a redemoinhar rápido para precipitar-se e a águia continuava 
devorando a presa.  

  
Ali estava o grande perigo, mas ela não deu qualquer atenção. 

Talvez confiasse na força brutal de suas asas; já tinha levantado voo tantas 
vezes; esta seria mais uma.  

  
E uma das correntes que redemoinham, arrastou o bezerro e o 

lançou no terrível abismo; a águia, já no perigo, tentou largar a presa, mas 
suas garras estavam de tal modo presas, que não conseguiu.  

  
Fez uma tentativa e fracassou; fez outra e outra e cada vez pior. 

E as águas precipitaram na morte a gigante do espaço.  
  
Morreu porque deixou para mais tarde. Morreu porque estava 

presa nos manjares. Morreu porque deixou para depois..."  
  
Que o Senhor te abençoe profundamente!  
  
 

 


