
noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para 
quem será?” (Lc 12:20). 

Em outra ocasião quando o salmista re�ete 
novamente sobre a brevidade da vida, ele treme diante 
da possibilidade de desperdiçar sua existência no erro e 
na provocação a Deus e clama: “...Ensina-nos a contar os 
nossos dias, para que alcancemos coração sábio.”
(Sl 90:7-12).

A vida é breve. Nossa partida é iminente. 
Infelizmente muitos cristãos tem desperdiçado suas 
vidas terrenas. Negligenciam a comunhão com Deus, a 
comunhão com irmãos em Cristo, a participação na vida 
da igreja, o discipulado dos �lhos, os laços matrimoniais, 
o serviço cristão, o estudo da Palavra, a vida de oração, o 
testemunho cristão, etc. Seu tempo, talentos e recursos 
são exauridos no mundanismo, na avareza, no egoísmo, 
no hedonismo, etc.

Se você ouvisse do Senhor Jesus que nesta noite sua 
alma seria requisitada e deixaria esta vida, quais seriam 
seus arrependimentos? Não deixe para depois. Corrija o 
que é preciso agora! Desfrute da graça e misericórdia de 
Deus e, se necessário, recorra a irmãos maduros em 
Cristo que possam ajuda-lo a acertar a vida e voltar para 
os caminhos do Senhor. Não seja marcado por uma 
existência vã e infrutífera.

Que o Senhor nos ajude a avaliar sabiamente cada 
aspecto de nossas vidas e nos ensine a valorizar e 
priorizar aquilo que de fato tem valor eterno!

Ensina-nos, SENHOR, a contar os nossos dias, para 
que alcancemos coração sábio!

Vlademir Hernandes
vlademir@igrejafonte.org.br

Temos testemunhado em tempos recentes e com 
muita consternação, uma sucessão de tragédias que 
ceifaram centenas de vidas no nosso país. O acidente com o 
Pr. Alessandro e família, o ataque à Catedral de Campinas, 
a barragem rompida em Brumadinho, o incêndio no 
alojamento do Flamengo, a queda do helicóptero com o 
jornalista Ricardo Boechat, para citar algumas dentre as 
várias notícias de mortes repentinas e inesperadas.

Não me atrevo, nesta breve re�exão, tentar fornecer 
qualquer explicação teológica para tais tragédias. O que o 
momento clama é por nossas orações a favor dos que 
sofrem.

Entretanto, gostaria de nos lembrar que tais tragédias 
evocam pelo menos duas a�rmações teológicas 
recorrentes na Palavra de Deus: a vida humana é frágil e a 
morte é iminente. Destas verdades emerge uma indagação 
muito incômoda, mas que eventualmente pode acabar 
sendo útil: “Quando será a minha vez?”. 

Deus nos adverte enfaticamente em Sua Palavra sobre 
a brevidade da vida: “Que é a vossa vida? Sois, apenas, como 
neblina que aparece por instante e logo se dissipa.” (Tg 4:14) 

O salmista percebe a importância desta advertência 
quando clama: “dá-me a conhecer, SENHOR, o meu �m e 
qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha 
fragilidade” (Sl 39:4). Na sequência ele aponta um 
desdobramento desta constatação: “com efeito, passa o 
homem como uma sombra; em vão se inquieta; amontoa 
tesouros e não sabe quem os levará” (Sl 39:6). Tesouros 
terrenos, tão cobiçados e que consomem tanto empenho 
para serem conseguidos �carão na terra e trocarão de 
mãos!

O Senhor Jesus, nesta mesma linha, pergunta a 
alguém que encontrou segurança nos bens materiais que 
tanto valorizou quanto se aplicou a acumular: “Louco, esta 
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