
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não se meta... 
 

Quando a teologia da Prosperidade garante que o verdadeiro crente não morre, 

senão na velhice, depois dos 70 anos, ela não está dizendo a verdade. 

 

“Se Eu quiser que ele continue a viver até que Eu volte, o que é que você tem com 

isso? 

(Jesus a Pedro, em João 21.23, BLH.)” 

 

A longevidade não depende exclusivamente de cuidados com a saúde e com a 

segurança pessoal. Nem da despreocupação comedida com relação à doença e à 

velhice. Nem de um estado de espírito positivo. Nem da prática da fé, da oração e 

da piedade cristã. 

 

Todos estes exercícios são corretos e válidos. Mas há um elemento de extrema 

importância que nem sempre é levado em consideração: a soberania de Deus. 

 

Quando Pedro, logo após a cerimônia pública de sua restauração, perguntou a 

Jesus sobre a sorte de João, o Senhor lhe disse: “Se Eu quiser que ele continue a 

viver até que Eu volte, o que é que você tem com isso?” (Jo 21.15-23, BLH). Nesta 

questão, e em todas as demais coisas, os desígnios de Deus comandam tudo e 

devem ser respeitados. 

 

Quando a Teologia da Prosperidade garante que o verdadeiro crente não morre, 

senão de velhice, depois dos 70 anos, ela não está dizendo a verdade. Tal coisa 

não se enquadra na Palavra de Deus nem na história bíblica e na história da 

Igreja. Além do mais, ela põe a culpa da doença e da morte sobre os ombros do 

crente, à semelhança dos amigos de Jó (Jó 4.7; 8.5-6; 11.13-20 etc.) Sem dúvida, 



uma das razões por que o livro de Jó foi escrito é para mostrar a falácia e a 

impiedade dos hermeneutas do sofrimento humano. É também para desfazer esse 

engano, essa ilusão e essa injustiça, que passamos a mostrar a força deste “Se Eu 

quiser que João continue a viver...” por meio de exemplos tirados da Bíblia e da 

história da expansão missionária da Igreja. 

 

Pedro e Tiago 

Tanto Pedro como Tiago eram pescadores de peixes e foram cuidadosamente 

preparados para serem pescadores de homens (Mt 4.18-22). Os dois, mais João, 

participaram de certos acontecimentos da vida de Jesus que os outros apóstolos 

não viram, especialmente a cena da transfiguração (Mt 17.1). Não obstante, Tiago 

teve a sua cabeça decepada por ordem de Herodes, logo no início do livro de Atos, 

e Pedro foi milagrosamente preservado da morte já decretada pelo mesmo 

Herodes (At 12.1-8). 

 

Paulo e Estevão 

Estêvão era um homem de boa reputação, cheio de sabedoria, fé, graça, poder e 

do Espírito Santo. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo e anunciava com 

autoridade o evangelho. Era tão santo e tinha tanta comunhão com Deus que o 

seu rosto era “como se fosse rosto de anjo” (At 6.1-15). Todavia foi rudemente 

apedrejado pelo Sinédrio até morrer (At 7.54-60). Mas Paulo, apesar de ter sofrido 

três naufrágios, de ter recebido cinco vezes “uma quarentena de açoites menos 

um”, de ter sido três vezes fustigado com varas e uma vez apedrejado, de ter 

passado muito tempo em várias prisões, de ter experimentado muitas vezes fome 

e sede, bem como frio e nudez, de ter feito pelo menos quatro longas viagens 

missionárias, de ter enfrentado toda sorte de perigos tanto nos centros urbanos 

como fora destes, de ter constantes sobressaltos com salteadores e diferentes 

opositores e de ter uma grande carga de trabalhos e fadigas (2 Co 11.23-33) — 

sobreviveu a todos esses infortúnios e chegou à velhice (Fm 9). 

 

Teodoro Beza e João Huss 

Exceto Teodoro Beza, substituto de Calvino em Genebra, que morreu aos 86 anos, 

e Guilherme Farel, que morreu aos 76, todos os reformadores tiveram vida curta: 

William Tyndale e João Huss morreram aos 42, Úlrico Zuínglio, aos 47, Baltasar 

Hubmaier, aos 48, João Wycliffe e João Calvino, aos 55 e João Knox, aos 58. 

Martinho Lutero e Filipe Melanchton chegaram aos 63 anos. 

 

Loyola e Xavier 

Os dois maiores vultos da Contra-Reforma e fundadores da Companhia de Jesus, 

Inácio de Loyola e Francisco Xavier, alcançaram longevidade bem diferente: o 

primeiro morreu em 1566, aos 65, e o segundo em 1552, aos 46 anos. 

 



Eliot e Brainerd 

Eliot era inglês e estudou em Cambridge; Brainerd era americano e estudou em 

Yale. Os dois foram missionários entre os indígenas da América do Norte. Mas 

John Eliot morreu em 1690, aos 86 anos, e David Brainerd morreu em 1747, com 

apenas 29 anos. 

 

Morrison e taylor 

Roberto Morrison era escocês e Hudson Taylor era inglês. Ambos foram 

missionários na China. Taylor nasceu dois anos antes da morte de Morrison. Foi 

Morrison quem traduziu toda a Bíblia para uma língua chinesa (1818). Foi Taylor 

quem fundou a Missão para o Interior da China (1905). Morrison morreu aos 55 

anos e Taylor, aos 73. 

 

Calvert e Hunt 

Os dois eram da mesma nacionalidade (inglesa), mesma denominação 

(metodistas wesleyanos), mesma idade (um nasceu em 1812 e outro, em 1813) e 

trabalharam como missionários entre os canibais no mesmo país do Pacífico Sul 

(Ilhas Fiji). Mas James Calvert morreu aos 79 anos e John Hunt, aos 36 anos. 

 

Moffat e Livingstone 

Os dois eram escoceses e foram missionários na África. Roberto Moffat era 

dezoito anos mais velho que Davi Livingstone, de quem era inspirador e sogro. 

Livingstone morreu em 1873, aos 60 anos, e Moffat, em 1883, aos 88. 

 

Carey e Martin 

Os dois eram ingleses e foram missionários na Índia. William Carey era batista e 

vinte anos mais velho que Henry Martin, que era anglicano. Ambos foram 

tradutores da Bíblia para línguas indianas. Carey morreu na Índia em 1834, aos 73 

anos, e Martin morreu tuberculoso em 1812, em Tokat, na Armênia, a caminho da 

Inglaterra, com apenas 31 anos. 

 

Kalley e Simonton 

O escocês Robert Reid Kalley e o americano Ashbel Green Simonton são os 

pioneiros do movimento missionário de caráter permanente no Brasil. Kalley, cujo 

trabalho redundou na formação da Igreja Congregacional do Brasil, era 24 anos 

mais velho que Simonton, cujo trabalho redundou na formação da Igreja 

Presbiteriana do Brasil. Quando Kalley desembarcou no Rio de Janeiro em 1855, 

tinha 46 anos e já havia sido missionário na Ilha da Madeira e nos Estados Unidos 

(entre imigrantes portugueses). Simonton chegou quatro anos depois, com a idade 

de 26 anos. Apesar das muitas viagens de Kalley e do risco de vida que passou na 

Ilha da Madeira (teve de fugir de lá vestido de mulher para não morrer nas mãos 

da intolerância católica), este médico e missionário viveu 79 anos. Já Simonton 



viveu apenas 34 anos: morreu de febre amarela oito anos depois de ter chegado 

ao Brasil. 

 

Niemöeller e Bonhoffer 

Martin Niemöeller e Dietrich Bonhhoffer eram pastores alemães e se opuseram 

tenazmente à ideologia nazista. Niemöeller era catorze anos mais velho que 

Bonhoffer e havia sido comandante de submarino por ocasião da Primeira Guerra 

Mundial. Por sua posição contrária a Hitler, ambos foram parar nos campos de 

concentração, Niemöeller em 1937 e Bonhoffer em 1943. O primeiro foi libertado 

logo após a vitória dos aliados, e o segundo foi executado na véspera do término 

da guerra, em 1945, aos 39 anos. Niemöeller morreu 39 anos depois, em 1984, 

aos 92 anos. 

 

Scalco e João Batista 

Henrique Scalco era pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em São Paulo. 

Morreu completamente lúcido quatro meses antes de completar 97 anos. Gostava 

de escrever. Num de seus artigos, sob o título Como alcançar uma boa velhice, 

conta que fez uma pesquisa num cemitério e descobriu que 110 dos 150 túmulos 

visitados eram de pessoas que tinham morrido com menos de 70 anos. Examinou 

os obituários dos jornais evangélicos e chegou à conclusão de que 40% dos 

irmãos falecidos tinham menos de 70 anos. O artigo é muito interessante, mas a 

conclusão parece não deixar espaço para a soberania de Deus: “Por falta de fé, 

amor, humildade, obediência, muitos não podem desfrutar do privilégio de ter uma 

boa velhice”. Vale lembrar que “entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do 

que João” (Lc 7.28). Todavia, este João Batista talvez não tenha chegado a viver 

um terço da longa vida de Henrique Scalco, pois nasceu alguns meses antes de 

Jesus (Lc 1.41) e morreu também alguns meses antes de Jesus morrer (Mt 14.3-

12). Ora, aquele que livrou Sadraque, Mesaque e Abede-Nego da fornalha ardente 

(Dn 6.19-24) e livrou Pedro das algemas e do cárcere (At 12.1-19), bem poderia ter 

livrado João Batista da degola solicitada pela filha de Herodias e ordenada por 

Herodes Antipas. 

 

Se isso fizesse parte de seus desígnios! 

Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/256/nao-se-meta 

https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/256/nao-se-meta

