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Meus queridos amigos, bom dia! Desejo, de coração, uma semana 
abençoada para você e todos os seus familiares. A vida é apenas uma 
passagem, uma páscoa para algo muito melhor que há de vir. Da forma como 
chegamos, assim partiremos. Nada, ABSOLUTAMENTE NADA levaremos. 
Deixaremos tudo!  

  
Não sei você, mas já ouvi de amigos, alguns desejos bem 

estranhos para esse momento de partida: quero que me enterrem com meu 
celular, pois se, de repente, eu acordar naquele invólucro de pinho, posso 
pedir ajuda; como último desejo, peço que deixem, juntinho a mim, um spray 
com veneno para baratas, pois tenho horror a elas; e alguns outros estão 
gastando uma boa quantia em dinheiro para mantê-los congelados, na 
esperança de que, algum dia, se descubra uma cura para a doença que o 
vitimou.  

  
Confesso que nenhum desses desejos, que evidenciam apego a 

esse mundo, fluem pelo meu coração, mas, ao contrário, aguardo ansioso por 
uma nova vida, quando poderei, finalmente, estar na presença do Senhor, 
livre das dores dessa terra. Acredito, firmemente, na promessa de Jesus que 
asseverou: “E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos 
levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.” 
(João 14:3)  

  
Sobre o tema, compartilho um escrito de Elben César, editor da 

Revista Ultimato, intitulado “Absolutamente nada!”:  
  

ABSOLUTAMENTE NADA!  
  
É muito duro este discurso: nada trazemos ao chegar e nada 

levaremos ao sair!  
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O primeiro a discursar sobre o assunto é o patriarca Jó. Depois 
de perder todos os bens que possuía e todos os filhos, o homem da terra de Ur 
ajoelha-se diante de Deus e diz: “Nasci nu, sem nada, e sem nada vou 
morrer!” (Jó 1:21)  

  
O segundo é o salmista. Depois de lembrar que ninguém escapa 

da morte, o profeta afirma: “Não se preocupem quando alguém fica rico, e a 
sua riqueza aumenta cada vez mais. Pois, quando morrer, ele não poderá 
levar nada; a sua riqueza não irá com ele para a sepultura.” (Salmo 49:1617)  

  
O terceiro é o autor do livro de Eclesiastes. Depois de mencionar 

algumas das ilusões da vida, o sábio escreveu: “Como entramos neste mundo, 
assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não 
podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste! Nós vamos 
embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, 
tentando pegar o vento, e o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é 
passar a vida na escuridão e na tristeza preocupados, doentes e 
amargurados.” (Eclesiastes 5:15-17)  

  
O quarto é Paulo de Tarso. Depois de afirmar que a religião ou a 

espiritualidade é uma fonte de muita riqueza, o apóstolo pergunta e 
responde: “O que foi que trouxemos para o mundo? Nada!” (1ª Timóteo 6:7)  

  
É sempre nada! Nada! Absolutamente nada! Fatidicamente nada! 

Horrivelmente nada! Decepcionantemente nada!  
  
A roupa do corpo e o corpo. A casa da cidade, a casa da 

montanha e a casa de praia. O carro e o celular. O RG, o CPF, os cartões de 
crédito, o seguro de saúde e a aposentadoria. A academia e o SPA. O 
computador e a televisão. As estantes cheias de livros e o álbum cheio de 
fotografias. A família e os amigos. O patrimônio histórico e a fama. Os 
diplomas e as medalhas. Os amores e as amarguras. E tudo mais que possa 
existir divorciado da espiritualidade. É por isso que Paulo aconselha a Timóteo 
nesta mesma epístola: “Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios 
espirituais. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade [temporal], mas o 
exercício espiritual tem valor para tudo porque o seu resultado é a vida, tanto 
agora como no futuro” (1ª Timóteo 4:7-8).  

 
O patrimônio temporal é patrimônio temporal. Ele fica, não 

acompanha a pessoa quando morre. Mas a riqueza da alma – as convicções, a 
fé, a comunhão com Deus, a certeza da salvação, a esperança – não apodrece 
com o corpo nem vira pó. Ela atravessa a morte e segue em frente. Sai do 
tempo e entra na eternidade. Por ser uma rica bagagem, agregada à alma e 
não ao corpo, ela não vai para a tumba.  

  
Quando o discurso religioso insiste na pergunta “o que vamos 

levar do mundo” e insiste na resposta “nada, absolutamente nada!”, ele não 
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está machucando ninguém. Está simplesmente reforçando o discurso de Jesus: 
“Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e 
onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no 
céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não 
podem arrombar e roubá-las” (Mateus 6:19-20). É um discurso amigo! E 
terapêutico!  

  
(Revista Ultimato, novembro/dezembro/2015, n. 357).  
 

 


