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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus.  Oscar Wilde, escritor, poeta e dramaturgo britânico, é o 
autor da célebre frase: “Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das 
pessoas apenas existe.” Em semelhança de entendimento, o filósofo checo 
Vikter Kardashian, afirmou que “a mais terrível ameaça contra a vida não é 
a morte, nem a dor, nem qualquer variação dos desastres que tentamos 
obsessivamente nos proteger com os nossos sistemas sociais e 
estratagemas pessoais. A ameaça mais terrível é que podemos morrer 
antes de morrer de fato, antes que a morte se torne uma necessidade 
natural. O verdadeiro horror se encontra em uma tal morte prematura, 
uma morte pela qual sigamos vivendo por muitos anos.”   

  

PARA ALÉM DOS CINQUENTA  
  
Já ultrapassei a barreira do cinquenta, não nas lombadas 

eletrônicas do Edil pessoense, mas na contabilidade dos anos vividos, já somo 
mais de meio século de vida. Quando nos damos conta que o tempo que nos 
resta é menor do que o já vivido, começamos a refletir como melhor 
aproveitar os dias derradeiros. Lembrei-me do filme “A incrível história de 
Adaline”. Adaline Marie Bowman nasceu no primeiro dia do ano de 1908, 
vivendo todas as experiências da infância, da juventude e do início da vida 
adulta como qualquer pessoa de sua época. Namorou, casou, teve uma filha, 
construiu uma família. Até que em meados dos anos 1930, sofre um acidente 
de carro fatal – mas naquele momento, aconteceu algo inacreditável, cujo 
efeito foi quase mágico... Adaline Bowman ficaria imune à devastação do 
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tempo. Isso mesmo! Deixou de envelhecer. Permaneceu com seus 27 anos por 
décadas.  

  
Mas o que parecia ser um sonho, possivelmente a realização de 

toda a mulher, tornou-se um drama na vida daquela mulher. Não podia sequer 
construir relacionamentos duradouros, porque logo as pessoas começavam a 
observar que ela tinha algo de diferente; e o que seria “maravilhoso” tornou-
se em “drama”. O interessante é que Adaline, diante dos reveses que aquele 
evento lhe trouxe, passou a aspirar a velhice. No mais, assistam ao filme, eu 
recomendo.  

  
O Dr. Howard G. Hendricks, ao escrever o livro “Do outro lado da 

montanha”, assentou que em algum ponto entre os 45 e 55 anos de idade, 
começamos a fazer um inventário buscando apurar o que tivemos de negativo 
e positivo e partimos para procurar ajustar aquilo que não vai bem.   

  
Vivemos, contudo, numa sociedade que valoriza o que é novo e 

despreza o que é velho. Vivemos uma verdadeira gerontofobia, daí uma 
multiplicidade de clínicas e medicamentos voltados ao rejuvenescimento. A 
velhice sempre é associada ao declínio, a decrepitude. Parecem desconhecer 
que não envelhecemos pela idade, em razão dos nossos aspectos físicos. 
Envelhecemos quando paramos de crescer.  

  
Há um punhado de mitos sobre a velhice que precisam ser 

derrubados: os anos finais de vida serão menos agradáveis do que os anos da 
mocidade; a ideia de que a velhice é uma doença, sinônimo de incapacidade e 
infelicidade; a capacidade de absorver novas ideias, ou adquirir novas 
habilidades necessariamente diminuem com a idade; novos relacionamentos 
não podem surgir na terceira idade; viver muito é sinônimo de senilidade. 
Cada uma dessas ideias é errada, na realidade são mitos. É possível ficar mais 
velho e permanecer novo. Não devemos nos esquecer que Deus reserva o 
melhor para o final.   

  
Temos que ter em mente, contudo, que cada fase da vida é uma 

preparação para uma nova etapa. Não poderemos ter uma velhice saudável se 
nos gastamos, em demasia, nos anos da mocidade.  

  
Devemos nos apegar ao que nos falou Jesus, no evangelho de 

João: “eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.” (João 
10:10). A vida de Cristo pode nos vivificar, mesmo durante a velhice. Muitos 
cristãos que estão à beira da morte, maravilhosamente estão cheios de vida. 
Talvez a tarefa mais importante para nós, é ensinar ao mundo como morre um 
cristão. Um dia, certamente, vamos partir. Subitamente, ou com muitos anos 
de vida, um dia voltaremos ao pó. O Senhor não muda, Ele não é homem para 
que minta, e quando Ele prometeu cuidar dos seus assim fará, até mesmo na 
idade avançada. É a promessa que encontramos no profeta Isaías: “E até à 
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velhice eu serei o mesmo, e ainda até às cãs eu vos carregarei; eu vos fiz, e 
eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. “ (Isaías 46:4)  

  
Deus assume a responsabilidade por nós, que já somos velhos, ou 

caminhamos para a velhice. Se um homem consegue uma vida longa, não nos 
esqueçamos que foi Deus o autor dessa graça. Lembremos que a sabedoria 
madura e experiência abalizada de toda uma vida somente pode ser 
encontrada nas pessoas de maior idade.  

  
Crescer na graça exige de nós um olhar para adiante, ao invés de 

vivermos apegados as lembranças mofadas de um tempo que não volta mais. E 
quando expirarmos, devemos lembrar que o conceito da morte, para os 
cristãos, não é escuridão, mas um amanhecer. É o começo da vida na 
presença da Luz. O apóstolo Paulo nos ensinou: “Se vivemos, vivemos para o 
Senhor; e, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer 
morramos, pertencemos ao Senhor.” (Romanos 14:8)  

  
Concluo com um poema que é atribuído a um veterano de guerra 

norte-americano, que padeceu, até a sua morte, com uma paraplegia 
irreversível:  

  
Pedi força para que pudesse conquistar, Ele me fez fraco para 
que eu pudesse obedecer.  
  
Pedi saúde para realizar grandes coisas, Ele me deu a 
enfermidade para fazer coisas melhores.  
  
Pedi riquezas para que pudesse ser feliz, recebi pobreza para 
poder ser sábio. 
  
Pedi poder para receber o louvor dos homens, recebi fraqueza 
para sentir a necessidade de Deus. 
  
Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar da vida, recebi 
vida para puder desfrutar de todas as coisas. 
  
De tudo o que pedi, nada recebi do que precisava, tudo recebi.  
  
Minha prece foi respondida!  
  
Que possamos guardar essas palavras em nossa mente e coração.  
  
 

 


