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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima sexta-feira para você 

e todos os seus entes queridos. Hoje vamos refletir, com Paulo Roberto 

Gaefke, sobre os “Caminhos da Vida...”. No ano passado (2016), uma querida 

amiga (Clarissa Barros), compartilhou um escrito de sua autoria, intitulado 

“Perdemos”, que repliquei aos meus amigos do Fa ce.  

 Desde o nascimento, a vida engatilha um processo, natural e 

imutável, de perdas e como bem refletiu a Clarissa:  

“Perdemos a noção do ridículo, perdemos a paciência, 

perdemos a educação. Perdemos tempo todos os dias ao 

falar/ler/escrever ou pensar em coisas inúteis.  Perdemos os 

momentos mais importantes das nossas vidas enquanto nosso 

tempo é preenchido por bobagens. Perdemos a vergonha de 

incomodar outras pessoas, perdemos a noção de que existe 

hora para tudo. Queremos tudo ao mesmo tempo e esse tempo 

tem que ser sempre o agora, mesmo que seja inconveniente 

para os outros. Perdemos o pudor que nos levava a não falar 

mal dos outros, fazemos isso a toda hora e em qualquer lugar. 

Perdemos o amor para com o próximo, perdemos a 

compaixão, eles cedem lugar ao egoísmo.... Perdemos a 

capacidade de perdoar, estamos sempre relembrando as faltas 

dos outros e julgando. Perdemos os nossos espelhos, não 

somos mais capazes de olhar para nós mesmos e fazer uma 
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análise das nossas faltas e dos nossos defeitos.  Perdemos os 

limites, os meios de comunicação são tantos que já não 

sabemos nos comportar na rede. Não há hora, estamos sempre 

nos comunicando e, como resultado, perdemos, dentre tantas 

outras coisas, o sono. Perdemos tanto que às vezes resta a 

dúvida sincera: O que realmente já tivemos?”  

 
Sobre a brevidade da vida, a Bíblia é repleta de metáforas que 

ensinam sobre esse nosso momento, temporário e transitório. O Salmista, no 

capítulo 39, versículo 4, destaca: “Senhor, lembra-me de quão breve é o 

meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão numerados e que 

a minha vida está indo embora. ”  Jó, diante de todas as suas agruras, 

trouxe afago a sua alma angustiada trazendo à mente que “nossos dias sobre 

a terra são tão transitórios como uma sombra” (Jó 8:9).  

Nessa curtíssima caminhada, depois deste preâmbulo, 

compartilho “Caminhos da Vida...”.  

CAMINHOS DA VIDA...  
Paulo Roberto Gaefke  
  

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 como se num 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...  
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Estamos fugindo do encontro crucial entre nós e os nossos 
sonhos, entre o que queremos e o que não temos, 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 para você: muita paz e muito amor.  

 
 


