
apostaríamos que Salomão permaneceria até o �nal 
de sua vida no caminho do Senhor. Infelizmente, 
sabemos  o que aconteceu. Perdidamente 
apaixonado por mulheres que adoravam a deuses 
falsos, mesmo com tamanha sabedoria, também 
perdeu sua vida de �delidade ao único Deus 
verdadeiro. Por esse motivo também é válido lembrar 
de suas palavras: "Lembre-se do seu Criador nos 
dias da sua juventude, antes que venham os dias 
difíceis e antes que se aproximem os anos em que 
você dirá: "Não tenho satisfação neles";" 
Eclesiastes 12:1

Que daqui a 30 anos, se assim o Senhor nos permitir 
viver, possamos compartilhar mais do que nossas 
fotos plenamente saudáveis ou não, lindos ou não, 
tomando pouco ou nenhum remédio; mas o 
testemunho de que a vida não foi em vão ou correr 
atrás do vento. (Ec 2.11) Que nosso maior motivo de 
alegria seja o testemunho de que permanecemos 
�rmes apesar das perseguições, num só espírito, 
lutando unânimes pelo Evangelho verdadeiro; 
combatendo o bom combate, completando a 
carreira, guardando a fé (Fl 1.27; 2 Tm 4.7).
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Já se imaginou daqui 10, 20, 30 anos? Pois é, nestas 
últimas semanas, por meio de um aplicativo de 
celular vários dos seus amigos e familiares postaram 
uma prévia de como estarão muitos anos à frente em 
suas redes sociais. As "modinhas" que aparecem, vez 
ou outra, com os avanços tecnológicos servem para 
nos divertirmos, mas também nos dão oportunidades 
excelentes para re�etirmos. Por exemplo: "Se �cou 
bem nesta prévia divulga-se a foto... caso contrário, 
nem divulga e também nem gosta da brincadeira". rs 
Embora planejemos nosso futuro, é propício lembrar: 
"Vocês nem sabem o que lhes acontecerá 
amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a 
neblina que aparece por um pouco de tempo e 
depois se dissipa." Tiago 4.14 

Há muito tempo viveu um homem cuja sabedoria não 
se encontrava igual em nenhum lugar. Esse homem, 
podendo pedir a Deus qualquer coisa, pediu-lhe 
discernimento. Deus então lhe agraciou com muito 
além do que havia pedido: "Já que você pediu isto e 
não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a 
morte dos seus inimigos, mas discernimento para 
ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe 
darei um coração sábio e capaz de discernir, de 
modo que nunca houve nem haverá ninguém 
como você." 1 Reis 3:10-12

Salomão foi um homem privilegiado. Porventura, se 
tivéssemos acesso a apenas esses versículos, e não 
soubéssemos  do decorrer da história, certamente, 

O amanhã!


