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apresentação

ExpEriência E EspErança na vElhicE é mais um 
e-book que a Ultimato oferece gratuitamente aos leitores e leitoras do 
portal. com isso, queremos ajudar na edificação da igreja Brasileira 
e na transformação de vidas.

reunimos depoimentos, conselhos e lembranças de velhos – e 
outros nem tanto – sobre o que vale a pena guardar no coração, como 
viver na “última idade” e que bênçãos Deus reserva para quem chega 
nesta fase da existência.

como resultado de tudo isso, percebemos que há uma porta pou-
cas vezes aberta pela maioria das pessoas: a velhice. abrindo-a, nos 
surpreendemos com a riqueza guardada no outro lado. serenidade, 
realismo, sabedoria, fé, gratidão.

ao lermos “Experiência e esperança na velhice”, nossa fé pode 
ganhar contornos concretos de uma existência cotidiana, ordinária e 
madura. não se trata de uma vida que ainda virá, mas, sim, daquela 
que já vivemos; é com ela que aprendemos sobre o que virá.

Boa leitura!

Os EDitOrEs



Introdução

como não ouvi-los? 

Quando assistires à retirada dos andaimes, contempla - é 
claro - o edifício que surge. Mas pede pelos andaimes, pois 
é duro servir de suporte à construção, ser necessário à obra, 
e na hora da festa ser retirado como entulho.”

— dom Hélder Câmara

QUanDO li Esta frasE há alguns anos  relacionei-a à velhice. 
Em alguns contextos de indiferença ao idoso, esta exortação para que 
honremos os “andaimes” é necessária e urgente.

tenho convivido com pessoas velhas, e também estou a caminho 
desta fase de vida - não muito longe, considerando que tecnicamente 
começa a partir dos 60 ou 65 anos. Meus pais, meus sogros, minhas 
tias, meus tios, os amigos mais velhos da igreja em que nasci e cresci – 
antes, meus ‘tios’ na comunidade que meu pai pastoreou - estão na 
faixa de idade de 75 a 90 anos.

participo de um grupo que dominicalmente visita uma casa de 
idosos,  vários deles em condições de saúde muito precárias, entre 
eles minha tia, de 77 anos, na casa há dois anos. Ela e sua irmã, ambas 
diagnosticadas com alzheimer, mudaram-se para nossa cidade há 
seis anos. a tia mais velha faleceu em julho deste ano (2015) aos 87.

“



introdução 7

rapidamente as visitas se transformaram em culto: muitos cân-
ticos ao som de violão, histórias bíblicas, oração do “pai nosso” na 
versão católica, comemorações de aniversário, oração por motivos 
que eles nos apresentam, notícias sobre visitas recebidas e lamentos 
pelas não recebidas, confraternização. O número de participantes 
varia de 9 a 18 idosos. O cântico entoado com mais frequência é 
“segura na mão de Deus”. com muitos deles, o vínculo é de amizade.  
temos o privilégio de ouvir, de tempos em tempos, alguns reafirma 
re m sua esperança em Deu s. 

Estas visitas se destacam como momentos de reflexão e apren-
dizado na semana agitada, por vezes, um aprendizado aflitivo. a 
ausência de familiares próximos, a solidão, a falta de perspectiva, 
a saúde que degenera semana após semana, a memória que vai 
sumindo, as limitações físicas impostas pela doença, as perdas 
irrecuperáveis – são evidências da precariedade da vida. Esta 
precariedade nos entristece e choca, mas também nos leva a rea-
firmar que o senhor é a única esperança, para este tempo (e para 
quaisquer outros tempos).

por meio de amigos, chegaram-me às mãos nos últimos dois anos 
quatro livros escritos por idosos - em edição quase familiar. li com 
prazer e muito proveito estas coleções de memórias. relatos cheios de 
simplicidade – onde alegria e tristeza se mesclam - contam histórias 
de pessoas fieis ao senhor. até o fim de suas vidas.

assim como a infância, a fase da velhice tem muito a nos ensinar. 
sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor, sobre a dor, sobre o 
que importa no final das contas. E sobre Deus. com exceção dos 
desmemoriados, o que mais os idosos têm são memórias, que contam 
de sua biografia e da ação de Deus em sua vida. a vida de um idoso 
crente é a prova de sua firmeza e persistência na fé. Eles foram fieis! 
E Deus foi fiel a eles!

como não ouvi-los? como não oferecer-lhes espaços privile-
giados a partir dos quais compartilhem com os mais jovens as suas 
experiências e a esperança em Deus? por que não promover a troca, 
entre o vigor exuberante e a carreira iniciante dos jovens e a beleza 
precária e carreira final dos velhos?



ExpEriência E EspErança na vElhicE8

na oração de um velho (salmo 71) não é isto que pede o salmista? 

Ó senhor, meu Deus, em ti
ponho a minha esperança;
desde jovem tenho confiado em ti.

Falarei do teu poder,
ó senhor, meu Deus;

anunciarei a tua fidelidade,
a tua fidelidade somente.

agora que estou velho,
e os meus cabelos ficaram brancos,
não me abandones, ó Deus!

fica comigo enquanto anuncio
o teu poder e a tua força
a este povo e aos seus descendentes.

KlênIa FassonI, 54 anos, é filha do pr. elben César e diretora geral 
da editora ultimato



a oração deste idoso

nãO ME rEjEitEs na Minha vElhicE; quando me 
faltarem as forças, não me desampares... não me desampares, pois, 
ó Deus, até à minha velhice e às cãs... (salmo 71.9 e 18) 

Senhor, fui moço e agora sou velho... e não posso evitá-lo. aceito o 
envelhecimento do corpo como uma situação normal, mas peço-te 
que não me deixes envelhecer no espírito. renova a minha mente 
dia após dia. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... e já aprendi muitas coisas, mas 
quero continuar aprendendo sempre. abre os meus olhos para 
perceber o que ainda não percebi. Ensina-me coisas novas. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... mas quero conservar o amor à 
minha família, ao próximo, aos meus amigos, aos meus irmãos 
em cristo, a todos aqueles que me rodeiam. preserva em mim 
esse amor e torna-o cada dia mais intenso. 
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Senhor, fui moço e agora sou velho... mas ainda tenho projetos de vida. 
Quero trabalhar por ti enquanto aqui viver. torna esses projetos 
uma realidade em minha vida. Dá-me forças e entusiasmo para 
realizá-los. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... mas recuso-me ser achado na 
“antessala da morte”. não quero ser encontrado na “fila dos 
pré-mortos”. Enquanto conservares a minha vida, mantém-me 
a cabeça erguida, enche-me de otimismo, entusiasmo e vida. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... e assumo a minha ancianidade; 
entretanto, não quero absorver os chamados “complexos de 
velhice”. Eles me humilham e me fazem um pessimista depressivo. 
livra-me deles. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... e às vezes sinto medo do futuro, da 
enfermidade, da solidão, da viuvez e da morte. ajuda-me a não 
me preocupar com essas possibilidades. ajuda-me a não ser hipo-
condríaco. ajuda-me a fixar meu olhar em jesus e a apropriar-me 
de suas virtudes. ajuda-me, dia após dia, a ter vivas em minha 
mente suas lindas e maravilhosas promessas. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... e, embora às vezes a vida me seja 
difícil, não tenho queixas de ti. tu me tens sustentado desde o 
ventre de minha mãe, “a substância ainda informe”, e sei que o 
farás até o momento de minha partida. sustenta esta minha fé. 
não permitas que ela se abale, qualquer que seja a circunstância 
que eu tenha de enfrentar. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... mas tenho uma família encantadora. 
Estão todos nos teus caminhos, servindo-te em suas profissões. 
Minha esposa é uma companheira dedicada, que caminha comigo 
nesta nova etapa da vida. Meus filhos são amáveis e solícitos por 
mim. Estão todos ativos em tua igreja. ajuda-me sempre a amá-los 
e a valorizar o seu carinho. 
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Senhor, fui moço e agora sou velho... e não sei o número dos dias que 
me restam, e nem quero saber. Entreguei-te o meu relógio, e não 
o quero de volta. não desejo existir nem mais nem menos um 
dia além ou aquém daquele que predeterminaste para mim. Mas 
quero que me ajudes a viver intensamente enquanto não chegar 
a minha hora. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... e não devo estar muito distante 
do céu. alegra-me sempre pensar que, quando os meus olhos 
se fecharem, minha alma estará contigo para todo o sempre. 
ajuda-me, senhor, a aguardar esse dia em plena confiança e 
tranquilidade. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... mas ainda sinto alegria de viver 
porque sei que tu estás comigo, que és o meu pastor, que nada me 
faltará, e que me fazes repousar em pastos verdejantes, junto das 
águas de descanso. ajuda-me a continuar um velho alegre e feliz. 

Senhor, fui moço e agora sou velho... mas, enquanto viver, quero honrar 
o teu nome. se, por acaso, eu vier a fracassar, leva-me para junto 
de ti, antes do fracasso.
 
por jesus cristo, senhor de todas as idades, meu salvador, amém.

Kléos Magalhães lenz César, 80 anos, foi professor de poimênica 
e hiperetologia no seminário teológico presbiteriano do rio de Janeiro 
por 6 anos. Foi pastor e professor de música no Instituto de educação 
Clélia nanci, em são Gonçalo, rJ.

nota: texto publicado originalmente no livro “Fui Moço, Agora sou 
Velho... e daí?” (editora ultimato).
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Seguir a jesus cristo envolve  
coração, cabeça e mãos

cOMO ME sintO aOs 74 anOs? sinto-me bem. não busco 
gastar demasiado tempo ruminando sobre o que poderia haver sido. 
Deus escreve reto nas linhas tortas de nossa vida. E sua graça basta. 
vejo-me um cristão buscando seguir a jesus cristo. numa certa 
altura da caminhada optei pelo trabalho em uma OnG cristã, no 
tempo, evangélica. Mas sempre cri que as promessas bíblicas sobre 
a sustentabilidade do povo de Deus se referiam a igreja e não a uma 
OnG. as OnGs passam, a igreja permanece. a OnG cristã ocupa 
um espaço na Missio Dei que as igrejas descuidam, mas nunca a 
substitui. na década de 1970, dei-me conta de que Deus tinha muito 
mais preocupação com o pobre e o oprimido do que a igreja evangé-
lica típica do Brasil. Bastava ler as Escrituras. E conhecer a realidade. 

seguir a jesus cristo envolve coração, cabeça e mãos. Ou espiri-
tualidade, reflexão e ação. É buscar agir lucidamente na igreja e no 
mundo enquanto se busca uma vida indelevelmente marcada pela 
vida de jesus, uma vida cristificada. isso em termos. O velho adão 
nunca desaparece totalmente.
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Minha paixão pelo cristo nunca esmoreceu. procurei fugir de 
uma fé meramente intimista, escapista sem cair no ativismo. fiquei 
algo receoso de uma fé meramente intelectual, mas tentei atuar com 
a lucidez que tinha em cada etapa da minha vida. Descobri que tenho 
uma veia ativista que pode ser bênção ou maldição. sei das tentações 
do ativismo como o vazio espiritual. Quem me conhece sabe que 
minha caminhada teve épocas de maior ênfase no coração, seguida 
da reflexão e anos de intensa ação social (às vezes mais institucional 
do que pessoal), para voltar à busca de um cuidado especial com o 
coração, ou a espiritualidade. Mas nossa vida nunca é uma fórmula 
matemática simétrica. todos cometem os erros e acertos. Busquei 
ser semelhante a meu senhor jesus e agir lucidamente na igreja e no 
mundo. por várias décadas, mais no mundo.

Dou graças a Deus por amigos que me acompanharam durante 
todos esses anos. sem a companhia amável e crítica deles, dentro e 
fora da visão Mundial, eu poderia ter errado bem mais. aqui cabe 
uma palavra sobre minha querida família, que amo de coração. 
Minha companheira há 50 anos (liane) teve que aprender a ser 
forte e a tomar a frente dos assuntos familiares enquanto eu visitava 
regularmente catorze países da américa latina e do caribe, e todos 
os continentes. não há alegria maior do que ver cada um e todos 
seguindo a jesus cristo, assumindo sua fé pelo batismo e servindo 
ao meu senhor na igreja e no mundo. Dois de nossos filhos optaram 
pelo batismo depois de adultos, quando eu já estava aposentado. 
Mas não haveria sentido em correr o mundo e perder os da casa da 
gente. Meus familiares, especialmente netas e netos, são hoje minha 
maior fonte de alegria. paguei parte dos meus pecados de ausência 
da família cuidando, com minha esposa, de dois netos que requere-
ram cuidados especiais por quase dois anos. sei que algumas coisas 
poderiam ter sido diferentes, mas não me preocupo muito com isto.

O que me aflige? 

- pessoalmente: não consegui refletir a imagem de cristo mais 
adequadamente. poderia ter orado muito mais. por vezes confundi 
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o urgente com o importante. Deveria ter dado mais tempo e 
atenção profunda a alguns amigos que amo. (Dou graças a Deus 
por aqueles que mesmo assim deram um significado de corpo ou 
de corresponsabilidade à minha vida.). 

também me afligem:

- a situação de miséria extrema de bilhões de seres humanos, espe-
cialmente no sul da Ásia, na África e na américa latina, e, que o 
modelo capitalista vigente tem se revelado impotente para lidar 
com essa realidade. 

- O crescimento evangélico no Brasil não conseguiu evangelizar a 
cultura. somos um país corrupto, e isso não eh problema de apenas 
um partido. (no escândalo das ambulâncias, há alguns anos, 65% 
dos envolvidos eram evangélicos.).

- O presente crescimento numérico das igrejas no sul e no Oriente 
terá menos sustentabilidade do que o das europeias, que vivem o 
ocaso de seu modelo.

- a pobreza das vozes proféticas no Brasil e no continente.

Sobre a proximidade da morte

ainda não refleti muito sobre este assunto. sei que vou viver em uma 
dimensão diferente da realidade, com a presença de jesus e de meus 
irmãos e irmãs. Manterei minha individualidade (corpo com outras 
dimensões?) e minha consciência. as lágrimas e a dor ficarão para trás. 
tive uma vida muito saudável até aqui, com alguns probleminhas. 
tenho um livro que penso ler oportunamente sobre a morte. Mas 
cristo tirou o aguilhão da morte para o cristão.

Realização Pessoal

Minhas filhas e meu filho seguem a jesus cristo, e todos os meus 
netos estão na igreja.

fui usado por Deus na articulação emergente da teologia da 
missão integral no Brasil e no continente no apoio ao congresso 
Brasileiro de Evangelização i e a alguns dos congresso latino 
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americano de Evangelização (ii a iv). ser cristão no Brasil implica 
em se preocupar com a realidade dos marginados e com políticas 
públicas que sejam pertinentes aos nossos problemas mais ingentes. 
temos dificuldade de nos tornarmos um país decente. 

fico muito feliz por ter sido usado por Deus na formação de duas 
igrejas  filhas da igreja Batista da capunga (a do jardim Brasil e a 
do jardim paulista) durante a década de 1970 em recife, pE, e que 
nos cinco anos morando em Belo horizonte tenha participado de um 
projeto que resultou a pujante igreja Batista da redenção em Belo 
horizonte (MG). Meu crédito pessoal nesta caminhada foi mínimo.

centenas de milhares de crianças em treze países tiveram opor-
tunidades para uma vida mais digna por causa dos projetos apoiados 
pela visão Mundial. Um bom número conseguiu sua profissionali-
zação, inclusive universitária, graças ao apoio dos projetos. Dezenas 
de milhares de pequenos empresários tiveram financiamentos para 
suas microempresas, especialmente mulheres. afetar os percentuais 
de mortalidade infantil também é glorificar ao Deus da vida.

Atendi à vocação?

creio que a vocação geral do cristão, no seguimento de jesus cristo, é 
atuar de forma lúcida na igreja e na sociedade, através do testemunho, 
do serviço e da luta pela justiça. a particularidade de cada vocação 
encontra seu próprio foco. a minha foi buscar seguir mais a jesus 
cristo entre os excluídos do continente, e apoiar aqueles que o se-
guiam por experimentos da encarnação. alegra-me ter observado 
utopias factíveis em ambientes de exclusão social. Eram pequenos 
modelos do que poderia acontecer no continente. atendi minha 
vocação onde irmãos e irmãs buscavam seguir o mesmo cristo na 
vida de testemunho, serviço e luta pela justiça. nesta empreitada 
estamos lidando com problemas estruturais que continuam a nos 
afligir, e que demandarão décadas de ação coordenada de políticas 
públicas estratégicas e eficazes de governos responsáveis. Eu me 
vejo como um cristão evangélico que buscou fazer o melhor que 
soube e pôde dentro das circunstâncias institucionais que vivi. Eu 
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vejo o copo meio cheio. Minha oração é que os cristãos brasileiros 
(latino-americanos?) um dia abracem a luta por uma nação em que 
todos têm acesso a vida digna. pelo menos a maioria absoluta. por 
que deus quer isto, em minha falível opinião.

Estou estudando o livro de apocalipse, ajudado pelo comentário 
sério e lúcido de meu amigo juan stam. para mim, o apocalipse 
tem pautas para uma teologia política para cristãos em situação de 
risco. Meu outro assunto é a prática do sermão do Monte. Desejo 
aprofundar esses dois assuntos nos anos que me restam. Quem 
sabe escrever um livreto, ou criar um blog para interessados. ao 
mesmo tempo me preocupa a ausência de ações concretas em favor 
dos sem-teto em igrejas na minha cidade e cercanias. Dou graças a 
Deus pelos cristãos que não divorciam o culto a Deus da realidade 
da exclusão em seus contextos.

Recado para os companheiros de velhice

Use seu tempo para trabalhos voluntários; faça exercícios físicos 
religiosamente; alimente sua mente com boas leituras, algumas de-
safiadoras; dedique tempo para a intercessão; compartilhe a história 
de sua família com as gerações mais novas; aprenda algo novo, que 
seja desafiador; faça da leitura bíblica algo significativo, usando 
várias versões ou línguas; aprofunde sua compreensão de um livro 
da Bíblia; cuide de flores, passarinhos; visite pessoas necessitadas; 
não assista demasiadamente televisão.

Recado para os mais novos

nada é mais importante do que ser fascinado por jesus cristo 
como modelo de vida e paradigma de missão. lembre-se que deve 
haver equilíbrio entre coração, cabeça e mãos, ou, espiritualidade, 
reflexão e ação. a questão é como atuar de forma lúcida na igreja 
e na sociedade. De que vale um coração abrasado quando a cabeça 
está vazia e não se faz nada de significativo? conheça a história 
da igreja, especialmente de homens e mulheres que lhe fascinam; 
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organize seu tempo; tenha um sábio plano de leituras; participe de 
algo significativo para o reino de Deus; não se leve demasiado a sério; 
tenha senso de humor; construa amizades profundas  e duradouras; 
busque formar um grupo de estudos e ação sobre algo significativo.

ManFred grellert, 74 anos, quatro filhos, seis netos, nascido em Ijuí, 
rs, mora atualmente nos estados unidos. É casado com Liane Gressler 
Brenner há 50 anos. Vice-presidente regional da Visão Mundial para a 
América Latina e Caribe.
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as bênçãos da longevidade

para Uns, a vElhicE É UM sÉriO prOBlEMa; para 
outros, é motivo de bênçãos. para mim, a longevidade é grande 
dádiva divina. Encaro-a com otimismo. 

há pouco tempo, estava eu uma fila de idosos em um banco, e 
ouvi algumas reclamações da velhice. Uns diziam: “Estou com dor 
aqui”; outros afirmavam: “Eu sofro de dores na coluna”. De repente, 
surgiu um que disse, jocosamente: “nós temos dois períodos na 
vida. O primeiro vai até os 45 anos; é o período do romantismo. O 
segundo, a partir daí, é o período do reumatismo. só o otimismo me 
leva a realizações com alegria”.

não me vejo velho porque, dentro de mim, ainda existe a mo-
cidade. Esta não acabou. O profeta joel declara: [...] vossos velhos 
sonharão [...] (joel 2.28, ara). ainda sonho realizar mais para o 
crescimento do reino de Deus. 

O salmista tem sido minha inspiração, pois me ensina a suplicar: 
“agora que estou velho, de cabelos brancos não me abandones, ó 
Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu 
poder às futuras gerações” (salmos 71.18, nvi).
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ainda tenho muita disposição para pregar e escrever. já tenho 
publicadas 44 obras e tenho várias em preparo. Estou crendo como 
está registrado no salmo 92.14,15: “Mesmo na velhice darão fruto, 
permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o senhor 
é justo” [...] (nvi).

Estou sendo convidado, ainda agora, para pregar em duas igrejas 
na outra américa. tenho me firmado nas promessas do senhor: 
“Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu 
aquele, aquele que os susterá” [...] (isaías 46.4, nvi).

as bênçãos da longevidade são muitíssimas. aqui cito apenas 
as seguintes:

1. Receber a coroa dos velhos. Em provérbios, 17.6 o sábio declara 
que coroa dos velhos são os filhos dos filhos; e a glória dos 
filhos são os pais (ara)

2. Receber a coroa de honra. Em provérbios 16.31, registra salo-
mão: coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho 
da justiça (ara).

3. Receber a coroa da justiça (cf. 2 timóteo 4.8) e a coroa 
da vida (cf. tiago 1.12) e a imarcescível coroa da glória (cf. 
1pedro 5.4).

4. Viver sempre na presença do Senhor, na antecâmara do céu, 
desfrutando de sua graça, de seu amor e de sua paz. 

5. Produzir, ainda, frutos cheios de seiva e verdor, para proclamar 
que o senhor é justo (salmos 92.15).

agora, uma palavra aos jovens:
sigam o que se encontra em Eclesiastes 12.1: “lembra-te do teu 

criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, 
e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer”.
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também lhes recomendo observar o que está em levítico 19.32: 
Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião e 
temerás o teu Deus. Eu sou o senhor (ara).

aos idosos que ainda não descobriram como viver cheios de 
bênçãos, aconselho-os a serem equilibrados, a usarem sempre o 
“escudo da fé”, a portarem sempre a “espada do Espírito”, a Bíblia, 
a orarem diariamente, várias vezes, a viverem em amor, que é o 
vínculo da perfeição (colossenses 3.14), preservando a unidade do 
Espírito no vínculo da paz (Efésios 4.3), e a dependerem sempre 
da maravilhosa graça de Deus para que, como o orvalho que desce 
para fertilizar a terra, ela fertilize vossa alma com grande gratidão 
ao senhor.

por fim, aconselho-os a orarem como fez o salmista: agora que 
estou velho, de cabelos brancos não me abandones, ó Deus, para que 
eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras 
gerações (salmos 71.18, nvi).

ebenézer soares FerreIra, 89 anos, nascido em são João da Barra, rJ, 
tem quatro filhos e dez netos. É casado, em segundas núpcias, com noemi 
Lucília e reside no rio de Janeiro. É presidente emérito da Convenção 
Batista Brasileira e diretor do seminário teológico Batista de niterói e 
autor de 44 livros. ebenézer também é o organizador do livro “Antologia 
de poetas evangélicos” (editora ultimato).
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Solidão:  
destino inevitável dos idosos?

nãO É vErDaDE. a solidão na vida do idoso não é algo inevitável. 
Mas ela poderá marcar presença na vida dele feito acompanhante 
inoportuna e molesta antes que ele se dê conta de sua presença. as 
mudanças profundas que marcam nossa época agravam o problema. 
Desapareceram do cenário as famílias grandes de outrora. O avô e 
a avó já não costumam ser vistos no fim do dia, sentados num banco 
em frente da casa, rodeados de netos e bisnetos. Os filhos se mudaram 
para a cidade. Os netos estudam e vivem a quilômetros de distância, 
às vezes até no exterior. Em contrapartida, antigamente, ao menos 
no ambiente rural, quase sempre havia três ou até quatro gerações 
morando na mesma casa. a avó cuidava das crianças, o avô mexia 
com os canteiros. Eles ocupavam o lugar que lhes cabia naquela 
família clã-patriarcal. filhos e netos respeitavam a experiência que 
eles haviam acumulado.

hoje, muitos avós continuam morando no velho casarão que, com 
a saída dos filhos, se tornou grande demais para eles ou mudaram 
para um apartamento onde se sentem como passarinhos presos numa 
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gaiola. ninguém mais parece sentir falta deles. cada um por si. só 
Deus, como dizem, é por todos. Mas nós realmente contamos com 
a presença de Deus numa situação em que cada um vive isolado de 
seus semelhantes?

talvez nesta altura da reflexão devêssemos dizer alguma coisa 
em louvor à solidão. sim, você leu corretamente: em louvor à so-
lidão. pode ser benéfico para nós aprendermos a nos sentir felizes, 
mesmo sozinhos. a velhice deveria ser um curso, um aprendizado 
nesta arte salutar.

a vida para muitos de nós foi um contínuo estresse. Essa tensão 
ininterrupta cessa velhice. neste período da vida dispomos de tempo 
para meditar acerca do caminho percorrido e também sobre o alvo 
da caminhada. temos tempo para trocar lembranças com nosso par-
ceiro de vida (caso Deus tenha nos dado a graça de viver a velhice a 
dois). Dispomos de tempo para ler um bom livro, visitar um amigo 
incapacitado, e falar com Deus.

valerá a pena sujeitarmo-nos ao aprendizado de estar sozinhos 
sem nos sentir infelizes. Dessa solidão poderão nascer forças e dons 
que beneficiam a vida. Um sábio disse certa vez disse: “nunca estou 
menos só do que quando estou sozinho”. isto vale especialmente para 
nós, cristãos, já que sabemos que Deus está conosco em qualquer 
tempo e lugar. O próprio jesus frequentemente procurou a solidão 
para falar com Deus.

Mas não queremos nem devemos fechar os olhos para o lado 
negativo da solidão de pessoas idosas. Um número crescente de 
mulheres (elas vivem, em média, 5-6 anos a mais do que os homens) 
e homens idosos vive sozinho, sem familiares que cuidem deles. no 
anonimato das grandes cidades, pode acontecer que moradores de 
um prédio só suspeitem que algo errado esteja acontecendo com a 
mulher idosa do apartamento no final do corredor, após sua caixa 
de correio ficar abarrotada de correspondência. com frequência 
crescente, em casos assim, a polícia tem que arrombar a porta do 
apartamento para encontrar uma pessoa solitária, moribunda, ou 
mesmo morta. Um triste final de vida!
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O que podemos fazer para ajudar pessoas idosas que sofrem 
de solidão? Ora, podemos visitá-las. não uma visita programada, 
como cerimonial, ditada pelo dever, mas uma visita marcada pelo 
brilho da alegria e do amor. a pessoa idosa, como qualquer pessoa, 
sente-se feliz quando se sabe prezada e amada. E é aqui que reside o 
verdadeiro problema deles. E neste terreno nós, cristãos, conhecemos 
o segredo de oferecer aos idosos solitários ou sozinhos um presente 
mais precioso: uma pitadinha de amor.

E nós, os próprios velhos (esta distinção entre velhos e idosos 
não passa de sofisma!), sim, nós mesmos podemos contribuir para 
que o quinhão solidão não se torne um fardo para nós: aprofundar-nos 
na leitura das Escrituras sagradas; orar; não abandonar a certeza 
de que Deus continua tendo uma tarefa para nós; procurar a 
companhia de outras pessoas, não só de idosos; não permitir que 
desapontamentos nos deixem amargurados; perdoar; alegrar-nos 
por uma visita que recebemos; erguer pequenos sinais de amor em 
nosso ambiente; não nos fechar em nós mesmos, mas permanecer 
abertos para Deus e para as pessoas, e assim alegrar-nos pensando 
no céu e na bem-aventurança eterna.

dr. lIndolFo WeIngärtner, 92 anos, nasceu em santa Isabel, hoje 
município de Águas Mornas, sC. Foi casado com Margarida (falecida em 
1989), com quem teve dois filhos, duas filhas e doze netos. É casado desde 
1991 com erna, reside em Brusque, sC. Foi pastor de igrejas luteranas em 
santa Catarina e no rio Grande do sul e por uma década professor de 
teologia em são Leopoldo. Autor de duas dezenas de livros (de poesias, 
de exposições bíblicas e de um romance).
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carta de um velho

MEU carO aMiGO,
Esta sua ideia foi excelente: escrever sobre a velhice do ponto de 

vista... de um velho! Muito se tem escrito sobre a velhice. pudera: 
estamos, de um modo geral, vivendo cada vez mais. O jornal ao qual 
subscrevo tem, diariamente, um espaço reservado para uma coluna 
obituária, pinçando a história de uma pessoa, geralmente muito 
bem escrita – e noto que, não raro, a pessoa em questão morreu aos 
oitenta ou noventa e poucos anos.

Os livros até aqui publicados sobre a velhice não falam da velhice 
em si. são dedicados a um público que está chegando lá, e contém 
conselhos preciosos sobre como se preparar para esta fase da vida de 
tal maneira que ela seja desfrutada de uma forma gostosa, em todos 
os sentidos: finanças, saúde física e mental, atitude, interesses, etc.

para uns, é possível seguir à risca os conselhos dados. para outros, 
no entanto, a realidade é outra. nem sempre é possível construir 
nossas finanças de maneira a continuar a viver como se vivia até, por 
exemplo, a aposentadoria. tenho amigos que perdem seus empregos 
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aos cinquenta e tantos anos, e não conseguem uma recolocação. 
Outros têm empresas que não dão muito certo, e os deixam na 
mão no fim de suas vidas produtivas. E um grande número nunca 
desfrutou de uma situação que os permitisse desenvolver interesses 
variados, viajar pelo mundo, enfim, levar aquela vida gostosa que 
deve (segundo os livros publicados) continuar ad eternum.

Os títulos dos livros me incomodam. ninguém usa o termo 
“velho”. Ou é “terceira idade”, ou é “melhor idade”. terceira dá 
a entender que existe uma quarta. não tem. E “melhor idade” não 
diz respeito ao idoso. acho que tem mais a ver com a indústria da 
saúde: médicos, hospitais e indústrias farmacêuticas. vivemos a era 
dos eufemismos.

a verdade nua e crua é esta: a velhice é a última idade. E o mais 
interessante é que ninguém escreve sobre o que vem depois: a morte.

por fim, ainda não li nada sobre a velhice escrita do ponto de 
vista cristão. Então é isto: vou pôr meus poucos neurônios sobre-
viventes para funcionar, e tentar dizer algo sobre o como é ser um 
velho cristão. será, forçosamente, pessoal; mas, quem sabe, será de 
alguma serventia, não só para outros anciãos, mas para quem está 
no caminho de sê-lo.

O Velho e a Sabedoria
você me pergunta se me sinto mais sábio nesta fase da vida. a res-
posta é: “não!” O máximo que posso dizer é que, quem sabe, sou 
sábio há mais tempo. só isso.

Digo isso porque a sabedoria, como lemos em provérbios 1.7, 
começa pelo temor do senhor. Ora, isto está ao alcance de todo 
aquele que busca a Deus; não existe, aí, nenhuma correlação etária. 

aliás, quanto ao quesito “sabedoria”, aplica-se o “quanto mais 
cedo, melhor”. tem um livro da Bíblia que nunca me trouxe prazer, 
ao lê-lo: Eclesiastes. nele, o autor – possivelmente, salomão – ter-
mina sua narrativa dizendo: não façam o que eu fiz, façam o que 
digo. E isto, no fim da sua vida. Ou seja, não esperem a velhice para 
serem sábios, para que não se arrependam de uma vida vivida sem 
alegria, sem vitalidade, sem abundância.



Carta de um Velho 27

A Aposentadoria

claro, meu amigo, chegou a hora em que tive que me aposentar 
de vez. já tinha, fazia tempo, idade para tanto. Mas quando minhas 
limitações físicas crescentes se aliaram a minha perda de relevância 
no meu metier profissional, pendurei as chuteiras de vez. no meu 
caso, deixei de trabalhar numa pequena empresa de serviços da qual 
era um dos sócios.

Graças a Deus, existe uma área de nossa vida na qual podemos 
continuar na ativa. É o trabalho que fazemos para o reino de Deus. 
Uma das histórias (reais) de que mais gosto é de uma senhora cujo 
ministério era escrever cartas a jovens detentos de uma penitenciária, 
ministério este que gerou muitos frutos de conversão. Eventualmente 
sua condição física a levou, de forma definitiva, à cama, sem possi-
bilidade de continuar escrevendo. perguntada se isto significava o 
fim de seu ministério, ela respondeu, indignada: ”De jeito nenhum! 
ainda posso orar!”.

hoje tenho imensa satisfação naquilo que Deus me deu para 
fazer: um grupo de homens que se reúne semanalmente para 
conversar, livremente, sobre as coisas de Deus; discipulado para 
alguns incautos que acham que posso ajudá-los em suas caminhadas 
com cristo; falar aos jovens da igreja (para minha enorme surpresa 
e deleite, insistem em convidar-me); pregar ocasionalmente nos 
cultos; e, finalmente, tocar meu pianinho enquanto a artrose não 
acaba, de vez, com esta farra.

conheci, certa vez, um grupo de idosos numa igreja (de bom 
tamanho) que resolveu se juntar para ser uma espécie de “grupo 
com interesses especiais”. reuniam-se para comer pizza, fazer 
viagens, ouvir palestras, e assim por diante. perguntei-lhes o que se 
propunham a fazer como atividade na igreja, ao que responderam, 
indignados, que já haviam feito muito em suas vidas, dedicado horas 
ao serviço de Deus, sido presbíteros ou diáconos, e que agora era a 
hora do desfrute, da aposentadoria! logo agora que, aposentados, 
tinham mais tempo disponível para se dedicar às coisas de Deus!

O grupo não teve sobrevida longa. Desfez-se em pouco tempo.
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Quanto a mim, tenho em mente que existe alguma correlação 
entre eu continuar vivo e o poder servir a Deus. Minha esperança é 
que, quando eu não puder mais continuar a seu serviço aqui (sempre 
tem o “alemão” espreitando por perto), Ele me leve para si.

Morte, eternidade e outras coisas...

É bem verdade, meu amigo, que a velhice é a derradeira oportunidade 
que temos para fazer sentido da vida, da morte, da eternidade e do 
plano de Deus. novamente, tenho que dizer que não é bom deixar 
isto para o fim da vida; é jogar fora a própria vida. a verdade é que 
aquilo que pensamos sobre a morte - e o que vem depois – tem tudo 
a ver com a maneira que vivemos. 

por exemplo: se minha teologia é “fim do mundista”, isto é, se 
creio que a história caminha para a destruição do mundo por um 
Deus irado, meu cristianismo será totalmente individualista, centra-
do no eixo Eu-Deus, sem espaço ou perspectiva para o mundo que 
me cerca. aceitarei, de bom grado, minha salvação, sabendo que ela 
me livra da morte e me leva para a eternidade com Deus, embora não 
consiga vislumbrar o que significa uma eternidade no céu (e como 
tem hinos sobre o céu!). Mas como o tal céu é totalmente separado 
da terra, esta teologia não cria nenhuma ligação entre a eternidade 
e a maneira que posso, ou devo, viver aqui e agora.

já se eu vislumbro a nova jerusalém, descendo do céu para a 
terra, na qual habitarei para sempre em um corpo material cujas peças 
trazem uma garantia perpétua de bom funcionamento, consigo ver 
o Deus da criação, que achou que sua obra merecia elogios (bom, 
muito bom), que prometeu a noé que não destruiria o mundo, que 
iniciou a história da recriação em jesus, partindo do homem, e que 
há de completá-la recriando o universo – bem, vislumbro, então, um 
Deus que ama a matéria que criou, o que inclui o homem e a natureza. 
pergunto: se Deus ama sua criação, mesmo que atualmente esteja 
corrompida, posso eu ignorá-la, ou mesmo odiá-la? posso ceder aos 
encantos da filosofia de platão, afirmando que a matéria não presta, 
e o que vale é o espírito?
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Desculpe, meu amigo, minhas investidas amadoras na teologia. 
É que eu, como membro de igreja há algumas décadas, noto que 
pouco, ou nada, se prega sobre a morte e sua derrota em cristo, 
sobre a vida eterna material (e não espiritual), sobre a condenação 
e sim, sobre o inferno, sobre nossa participação ativa desde já no 
plano divino de recriação da terra, na pregação da justiça social, 
da não-corrupção, da proteção e ajuda aos fracos e oprimidos, da 
visão de um mundo mais parecido com aquele que Deus tem em 
mente, mesmo sabendo que não alcançaremos este objetivo até 
que cristo volte. E que, por falta de pregação, nossas igrejas se 
tornarão, eventualmente, irrelevantes.

Em resumo, amigo, dá para ver que o tema “eternidade” vem 
sendo matutado por este escriba já faz tempo. para ser exato, desde 
minha conversão, pois ela se fundamentou na ressurreição de jesus, 
e esta, por sua vez, me levou por uma longa jornada até chegar às 
conclusões que expus. agora, o que não pode acontecer a um velho 
é o que vivenciei há alguns anos. Estava liderando uma discussão de 
um grupo de “terceira idade”, e pedi para que respondessem, anoni-
mamente, num pedaço de papel sem assinatura, à seguinte pergunta: 
“você tem medo da morte?”. Das quinze pessoas presentes, só uma 
disse que não; os outros se pelavam de medo. isto não é sabedoria 
para ninguém, muito menos para um velho.

permita que este velho que lhe escreve tenha um momento de 
tristeza. sinto-me solitário na minha busca por encorajamento nesta 
fase em que preciso ter minha fé reforçada, antecipando com alegria o 
Banquete para qual fui convidado. Quando abordo este assunto com 
irmãos da igreja, recebo como resposta algumas frases que preferia 
não ouvir, como “vira esta boca pra lá” (movimento facial difícil 
de ser executado), “você ainda vai viver por muitos anos” (como 
tem profetas nas igrejas!) ou, ainda, o famoso “O importante é que 
você tem saúde” (não tenho).

Minha sabedoria diz que seria bom que a igreja voltasse a falar 
sobre a eternidade, tanto para sua edificação e vida, como para ajudar 
seus idosos na etapa final de suas caminhadas.
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Simplificando

Bem, meu amigo, vamos voltar a falar de coisas boas da velhice. 
Uma delas é a simplificação.

passamos nossas vidas acumulando. a velhice é quando podemos, 
finalmente, desbastar nossa existência, livrando-nos do supérfluo, 
ficando com o essencial.

veja, por exemplo, o caso de nossas moradias. no começo, não 
precisamos de muito espaço. Depois, casamos, temos filhos, ganhamos 
algum dinheiro, aumentamos o tamanho do lar, adquirimos uma 
casa de praia ou campo (aquela que nos traz duas alegrias, quando 
compramos e quando vendemos), roupas que não precisamos, mas 
que são bonitas, móveis idem, e por aí vai. ah, sim, consideremos 
as coisas herdadas de nossos pais, tios, avós, e que são verdadeiras 
tranqueiras lá em casa.

a velhice é uma boa (e a última) oportunidade para fazer uma 
faxina, livrando-nos das coisas que acumulamos, mas cuja posse 
nos traz mais despesas que alegrias. a proposta chinesa, de jogar 
fora tudo que não foi usado nos últimos doze meses, é realmente 
boa – sem pensar no bem que podemos fazer para outras pessoas que 
precisam do que, para nós, já não é mais necessário. E, indo direto 
para o fígado, simplificar enquanto estamos vivos reduz o estresse de 
um inventário complicado. poupemos, à medida do possível, nossos 
herdeiros. É para isto que existem advogados.

Observo que simplifiquei não só minha vida material, mas, da 
mesma forma, a espiritual. tenho cada vez menos certezas, mas as 
que restam são cada vez mais firmes. tem muita coisa que, em cer-
to momento, parecia ser importante como doutrina de fé. já hoje, 
aprofundo-me mais na doutrina básica dos apóstolos, que é rica 
o suficiente para ocupar minha mente por vários séculos, e perco 
o interesse em discutir sub-doutrinas que separam os cristãos em 
várias igrejas e denominações. tenho, sendo evangélico, imenso 
prazer em ler declarações do papa quando coincidem com as Escri-
turas! E perdi, completamente, o medo de dizer “não sei” quando, 
realmente, não sei. tenho uma boa lista de perguntas que pretendo 
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fazer quando estiver com jesus, mas desconfio que muitas delas não 
serão mais relevantes.

O importante, na simplificação, é não ter medo – e o maior medo 
que temos é perder status. Quando vendemos nossa última casa, e 
mudamos para um apartamento de 68,2 metros quadrados, fui, por 
vezes, criticado, e por outras, confrontado: “como é que você teve 
coragem?”. Mas não era questão de mais ou menos coragem. Era, 
simplesmente, necessário, financeiramente (as despesas de manter 
uma casa com jardim aumentavam, a renda diminuía) e física (uma 
área menor para minha esposa, com pouquíssima ajuda minha, 
cuidar). E, que maravilha, estamos felicíssimos em nosso ninho. 
simplificação é sabedoria.

Dependência

você me pergunta se tenho problemas com a eventual perspectiva de 
me tornar dependente de outros. sei que para muitos, esta questão 
assusta, e bastante. a reação que mais encontro é que tornar-se de-
pendente é uma desonra, uma confissão pública de fracasso na vida, 
um atestado de incompetência e fraqueza de vida.

É normal que a última fase da vida acarrete uma fragilidade 
f inanceira. nossa receita diminui, nossas despesas médico-
hospitalares aumentam, e a equação não fecha mais. Mesmo aqueles 
que vinham bem em sua carreira profissional tornam-se vulneráveis 
aos cinquenta – conheço vários que perdem seus empregos ou 
empresas nesta idade, e não tem mais como consertar a situação a 
tempo de usufruir de uma velhice amena e gostosa. sua receita fica, 
eventualmente, restrita à aposentadoria -- o que não garante as 
contas normais, que dirá das viagens, jantares fora, idas ao teatro, 
etc. O destino final pode ser a dependência financeira de outros, 
começando pelos filhos.

igualmente assustadora é a dependência física advinda da doen-
ça. não preciso mencionar quais podem ser – a lista é conhecida de 
todos. Existe, é claro, o lado lúdico da coisa (desde que se tenha um 
senso de humor razoável). Um exemplo é a rivalidade entre minha 
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esposa e eu para ver quem tem mais remédios na mesa do café da 
manhã. por enquanto, vou ganhando – minha xícara fica escondida 
por trás de uma falange de potes e vidros. falando sério: depois da 
minha última cirurgia de coluna, estava tão fraco, e sentia tanta dor, 
que não conseguia tomar banho sozinho, precisando do auxílio de 
enfermeiros. Minhas pernas, mesmo com a cirurgia, não funcionam 
a contento, pouco posso fazer para ajudar minha esposa em casa, e, 
não raro, preciso de uma mãozinha para atravessar a rua.

a moeda, no entanto, tem outra face. ao vivenciar minhas depen-
dências, verifiquei que Deus abençoava as pessoas que me ajudavam, 
enchendo-as de um espírito amoroso de serviço. verifico, na minha 
velhice, que quando deixo de ser o centro de minhas preocupações 
e consigo olhar para fora, posso me deleitar com a maneira como o 
senhor age. E, neste processo, aprendo novamente o como é bom, 
importante e vital depender dele, embora tenhamos todos aprendido 
a sermos autossuficientes em nossas vidas.

novamente, meu amigo, esta é uma lição que deve ser aprendida 
o mais cedo possível. não precisa esperar ser velho.

Perdas

sou forçado, meu amigo, a falar de uma constante inescapável da 
última idade. refiro-me a perdas: financeiras, físicas e pessoais. 
financeiras – bem sobre elas já falamos bastante e, de um modo 
geral, creio que se estivermos conscientes de que elas são, se não uma 
regra absoluta, pelo menos frequentes, podemos agradecer a Deus 
pelo que tivemos, encarar a nova situação e agradecer, novamente, 
pelo que temos. isto é sabedoria em qualquer idade.

as perdas físicas são inescapáveis, em algum momento. são, 
também, imprevisíveis. por mais que uma pessoa tenha se cuidado, 
e continue a se cuidar, observando tudo que se recomenda e con-
sultando o médico regularmente, vem a hora em que nosso corpo 
falseia, tropeça e cai. perde-se uma mobilidade, um prazer, um órgão 
importante, e não existe dinheiro que reponha o que se perdeu. nosso 
corpo emite um aviso: a última idade está chegando ao fim! não foi, 
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portanto, por acaso que recomendei, no começo desta carta, que um 
ancião tivesse sua teologia em ordem, sua fé viva e definida. caso 
contrário, estas perdas significarão pânico e angústia.

finalmente, falemos de outro assunto que incomoda nossos 
irmãos: falar sobre a perda de pessoas queridas. cada perda é um 
pedaço de minha vida que se vai – estou me sentindo um verdadeiro 
queijo suíço, de tantos buracos. Um dos choques absurdos da vida 
é quando uma pessoa vive o suficiente para enterrar um filho, uma 
pessoa mais jovem – nossa biologia se revolta contra esta inversão 
da lógica. E, por fim, a incerteza de saber quem irá falecer primeiro: 
o marido ou a esposa. pensar em deixar o cônjuge só traz um 
sentimento de culpa; pensar o oposto produz medo da solidão, do 
abandono. não pensar sobre o assunto? impossível.

sim, meu amigo, é verdade que verei algumas destas pessoas no 
eterno porvir, verdade esta que deveria me trazer consolo. noto, no 
entanto, que este consolo não ameniza a dor da perda. nesta hora 
cabe, unicamente, a certeza absoluta de que nada nos pertence; tudo 
é de Deus. se o senhor deu, e o senhor tirou – bem, bendito seja 
o nome do senhor! aceitar a dor, aceitar o consolo que Deus nos 
envia – isto é sabedoria que se adquire com o tempo.

antes de concluir estes comentários sobre perdas, permita-me 
falar de uma que pode desencadear a velhice – em qualquer idade! 
falo da perda de relevância. Quando sua opinião já não é mais 
importante, principalmente no âmbito profissional, comunitário, 
associativo ou político. Quando mal se disfarça o tédio de ter 
que ouvi-lo, tamanha sua insistência. Quando decisões são 
tomadas sem que você seja ouvido, que dirá consultado. Quando 
você constata que o mundo não precisa de você para continuar 
girando. Quando seu filho, para quem você era herói, exemplo e 
âncora, toma seu rumo sozinho e, no máximo, oferece conselhos 
a você. aí, só vejo uma saída: faça o que você quer fazer, gosta 
de fazer, sabe fazer, do jeito que puder, sem a presunção de estar 
colaborando para o bem maior da humanidade. humildade nunca 
fez mal a ninguém
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Menos pode ser mais

a estas alturas do campeonato, você, meu amigo, já entendeu que o 
velho pode fazer cada vez menos. tem menos saúde, menos dinheiro, 
menos tudo. Mas isto está longe de ser necessariamente mau. nós, 
os velhos, temos uma posição privilegiada, pois, ao invés de vermos 
nós fazendo isto ou aquilo, assistimos, de camarote, Deus realizando. 
É um privilégio. E, para dizer a verdade, deveria ser sempre assim; 
perdemos muito tempo pensando que é nosso esforço, mental ou 
físico, que define rumos, modifica vidas, traz resultados.

Um exemplo recente serve de exemplo. tive a ideia de formar 
um grupo de homens na minha igreja, que se reúne semanalmente 
para bater um papo solto, embora voltado, de alguma forma, para 
as coisas de Deus. não existe a figura do preletor. pois bem, tenho 
tido a benção de ver este grupo se transformar em pessoas ativas da 
igreja, buscando a vontade de Deus em suas vidas, crescendo em 
interesse nas Escrituras. Minha participação foi, apenas, este embrião 
de projeto, já que não tinha a menor noção do que dele resultaria. 
tem, sem dúvida, sido uma benção em suas vidas – mas, garanto, 
tem sido maior na minha. Quando somos menos, Deus é mais.

Aprendendo uma nova linguagem

Minha vida cristã começou aos 38 anos. leitor assíduo, devorei, 
além da própria Bíblia, livros e mais livros. andei, por longos anos, 
de mãos dadas com teólogos, pastores e, lamento dizer, vários 
picaretas. por pouco não fiquei preso à prosa da lógica. Quem me 
abriu os olhos – quando eu já tinha ultrapassado os sessenta – foi 
o pastor Osmar ludovico. Descobri que a prosa racional é ne-
cessária para o conhecimento de Deus (melhor dito: daquilo que 
nos é possível conhecer), mas não suficiente. Quando o apóstolo 
paulo, mestre da doutrina, acaba de expor parte da doutrina, e se 
aproxima da majestade de Deus, ele joga a prosa ao mar e sucumbe 
à poesia, ao lirismo.

se Deus não cabe na prosa, muito menos cabe nos chavões. 
Estes, quando usados constantemente, tornam-se herméticos. ao 
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invés de aproximarem o ouvinte de um Deus majestoso, reduzem-
no a um deus nanico, interessado apenas em nos ensinar a sermos 
doutrinariamente corretos (o que, se possível, é pior que ser 
politicamente correto). Usar toda a riqueza da linguagem é, sem 
dúvida, arriscado; no entanto, é através deste processo que a doutrina, 
que é santa e boa, torna-se mais real, tanto para quem nela medita, 
como para quem a ouve.

não estou dizendo, meu amigo, que você deve abandonar a prosa; 
apenas, adicione a poesia – mesmo que sem rimas.

Finalmente

Oscar Wilde disse que conseguia resistir a tudo – menos à tentação. 
Eu, também. tenho, no entanto, uma justificativa: você me pediu 
para dar alguns conselhos quanto à velhice, que é o que ora faço, 
com a ressalva de que, se fossem bons, seriam pagos.

- Escreva suas memórias. você pensa que sua família (princi-
palmente seus filhos) conhece sua vida. não é verdade. ponha 
tudo no papel, para que eles saibam quem era, na verdade, 
seu pai/avô/tio/amigo, quais os ambientes e circunstâncias 
que moldaram sua personalidade, como eram os seus pais, 
etc. aproveite para revisitar sua vida. É gostoso, e escrever no 
computador facilita as coisas.

- no embalo, aproveite este tempo para fazer duas coisas. 
primeiro, busque uma ocasião (em tempo ou fora de tempo) 
para dizer às pessoas que você ama – que você os ama! para 
filhos adultos, é uma benção; para seu cônjuge, vital. não deixe 
de fazê-lo enquanto pode – depois pode ser tarde demais.

- segundo, conserte relacionamentos que ficaram esgarçados 
pelo caminho.

- ponha sua vida em ordem – dê o menor trabalho possível aos 
herdeiros.
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- admoeste a quem precisa de admoestação. peça perdão a quem 
se sente ofendido por você. perdoe quem lhe tiver ofendido.

- se possível, mantenha contato com pessoas de todas as faixas 
etárias, principalmente na sua igreja. Mostre – e desenvolva 
– interesse em suas vidas. Evite ficar preso a pessoas de sua 
idade. fuja da tentação de conversar sobre sua saúde, médicos, 
tratamentos e remédios (pelo menos, policie-se para ficar no 
mínimo exigível).

- Mantenha seu senso de humor. Exercite a risada.

- Dê seu testemunho de fé.

- leia. Escreva cartas para os jornais (mas não espere que pu-
bliquem).

- não lute contra a velhice com as armas que o marketing propõe. 
Melhor é: abrace e aceite sua última idade.

thoMas hahn, 79 anos, três filhos, nasceu em Viena, Áustria, mas é 
carioca por formação, casado com Christine, há 51 anos. Congrega na 
Igreja Batista da Granja Viana, em Cotia, sp.
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Me aposentei. e agora?

EstOU lEnDO O livrO “É preciso saber Envelhecer”, de 
paul tournier (Editora Ultimato). talvez seja uma das leituras mais 
dialogadas que já fiz. a leitura segue lenta, por causa desse diálogo. 
De tempos em tempos eu peço licença ao autor para dar uma volta. 
fecho o livro e vou pensar. Quando volto, tenho algumas perguntas e 
inquietações na cabeça, e começo a ler como quem procura respostas 
nas experiências dele.

É que estou vivendo a mesma estação da vida que o paul. talvez 
um pouquinho atrás, o que me dá a vantagem de encontrá-lo já em 
fase de sínteses existenciais. E uma delas ele reúne em seu livro, 
pensando, basicamente, sobre a experiência da aposentadoria, com 
suas alegrias, inquietações e temores.

até onde já li, ele relata experiências de quem se perdeu, ao se 
aposentar.

“É terrível” — responde —, “estou aposentado há três meses! 
nunca pensei que fosse tão duro.” E acrescentou uma reflexão que 
me tocou profundamente, porque eu estava escrevendo este livro: 
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“nada é pior para o homem do que perder a possibilidade de brilhar!” 
E conversamos um pouco sobre a condição humana.

Esse amigo rapidamente deu um jeito de voltar à ativa.
algumas semanas depois eu o encontrei no mesmo lugar: “E 

então, como vão as coisas?”. vivaz, resplandecente, respondeu-me: 
“Muito bem! O banco onde eu trabalhava precisa organizar um 
trabalhinho de classificação, então me pediram para ir algumas 
horas por dia. É uma grande sorte”. cumprimentei-o, naturalmente, 
e alegrei-me por ele. também experimentei admiração por esse 
homem, capaz de encontrar tão facilmente novo impulso para um 
trabalho que, há pouco, deixara para outro mais jovem; na verdade, 
contentava-se com uma modesta possibilidade de brilho; pouca coisa 
bastava para transfigurá-lo. Mas, por quanto tempo? O problema 
estava adiado, é verdade, mas sem verdadeira solução.

Estou aposentado há três anos. Às vésperas da decisão, ouvi 
muita gente falar do “pijama assassino”. recomendam a você que 
não pare, porque vestir esse pijama é marcar um encontro com 
enfermidades, solidão, senilidade e, finalmente, a morte. E lá vem 
a lista de ex-colegas que se aposentaram “totalmente”: passaram a 
viver em casa, assistindo “sessão da tarde” e lendo livros. Muitos 
já morreram.

Mas paul tournier conta também de gente que não se deu tão mal:
“aposentadoria? nunca estive tão ocupado como estou desde 

que me aposentei!” — disse-me. E acrescentou, ele também, uma 
reflexão: “O fundamental é continuar se levantando pela manhã na 
mesma hora em que se levantava para ir ao escritório”.

Entretanto, o comentário que ele faz sobre esse caso, bate com o 
que eu pensava, enquanto lia:

perfeito, mas também neste caso há um adiamento; certamente 
mais válido do que o anterior, mas um adiamento: esse homem tão 
ativo e feliz está aposentado apenas do ponto de vista administra-
tivo, porque na verdade continua produtivo; deixou o seu cargo de 
diretor, mas assumiu outras responsabilidades. Quem sabe algum 
dia a aposentadoria chegue, de fato, para ele.
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E eu pensei: é o que meus amigos e colegas me sugeriam há três 
anos: aposentar-se sem se aposentar. E acho que assim não vale. Ou 
vale? aposentar-se para continuar fazendo a mesma coisa é sinal de 
que gostava muito do que fazia ou de que não tem a menor ideia do 
que gostaria de fazer? fica para mim meio que como um escravo 
recém-alforriado. O que ele vai fazer com sua liberdade? pedir ao 
antigo dono para aceitá-lo como trabalhador?

como servidor público, eu poderia ter postergado a assinatura 
da minha “lei Áurea” até a famosa “expulsória”; a aposentadoria 
obrigatória, que acontece aos setenta anos. Mas decidi encará-la 
logo. Meu receio era de, por medo, permanecer no trabalho, para sair 
“na pazinha de lixo”, quando alguém varresse a minha sala. Estou 
querendo dizer que, naquele momento, eu terei menos condições 
de aproveitar o tempo de aposentadoria. tão esperada por alguns e 
tão temida por tantos. sairia do serviço a contragosto e sem nenhum 
“projeto de vida” e, pior, sem as energias que tinha aos sessenta 
anos. Ou seja, teria um encontro marcado com o temível “pijama 
assassino”. só que mais tarde.

a essas alturas das minhas conversas imaginárias com o paul 
tournier, estou convencido de que tomei a decisão correta. É melhor 
agora, enquanto tenho energia. no entanto, o autor me sugere o que 
já não posso fazer: planejar esse momento, a partir dos quarenta e 
cinco, cinquenta. já era. Mas posso fazê-lo agora. posso correr atrás 
do prejuízo.

considero, também, que minha condição de crente de igreja 
me dá muito das condições que o autor sugere para essa nova fase 
da vida. para alguém que vive em comunidade, com toda a sua 
dinâmica, exigências, carências e necessidades, sempre haverá uma 
missão. na verdade, a seara é imensa, maior do que tudo o que 
pudermos fazer. se eu quiser me envolver com a “missão jerusalém”, 
pensando somente em minha família e na igreja local, não me sobrará 
tempo para pensar no pijama novo. E sem quebra de continuidade. 
talvez, sim, eu possa pensar em ajustes.

ajustes? neste ponto, coloquei o marcador no livro e o fechei. 
penso nisso, com calma, e volto mais tarde.
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Enquanto não volto à leitura, uma ideia me martela a cabeça:  
o Éden. parece que meus amigos que sempre sonharam com a apo-
sentadoria, agora morrem de medo dela. sempre sonharam com 
aquele dia em que voltariam à condição de crianças. crianças de férias 
escolares. E eu, concordando, penso que Deus me trouxe de volta 
ao Éden. E me pergunta: como você vai viver, agora, neste jardim 
que lhe preparei? finalmente, você chegou aqui. agora você já não 
precisa mais “lutar pela vida”, está livre das exigências do “suor do 
seu rosto”. agora você tem a chance de viver no meu jardim, do 
jeito que quiser. como vai fazer isso? vai deixar o mato crescer? 
vai viver num eterno parque de diversões? vai se sentar à beira de 
um riacho e deixar o tempo passar?

Em busca de novas razões

acho que a aposentadoria não chega às pessoas do mesmo 
modo. seja por conta da situação delas, antes de se aposentar 
(profissão, hobbies, família, amigos, clube, igreja etc.), seja por sua 
personalidade.

Muitos jamais poderão aposentar-se, chegada a idade legal, por 
causa do valor da pensão a que terão direito. sem falar no famigerado 
“fator previdenciário” e nas reduções da pensão, ao longo do tempo. 
a legislação brasileira é cruel com os idosos.

Outros, terão uma passagem menos drástica, por conta da 
profissão que exerciam. paul tournier, que era médico e psiquiatra, 
continuou a fazer o que gostava; apenas com uma redução de carga. 
há, também, aqueles que investiram em um plano de complementação 
de aposentadoria, sejam servidores públicos ou da iniciativa privada. 
Esses poderão parar, sem grandes perdas salariais.

alguns esportistas conseguirão se transformar em técnicos, pro-
fessores ou “cartolas”, em sua área. Outros, profissionais liberais ou 
autônomos, não terão esse marco de tempo muito rígido. Mas restará, 
ainda, um grande contingente que, uma vez vencidas as prorroga-
ções, se verão, finalmente, na situação de parar definitivamente, a 
atividade formal ou profissional.
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com uma personalidade “orientada por objetivos”, as vontades 
e os sonhos nunca tiveram muita atenção em minha vida. Eram os 
embates imediatos e os projetos que contavam. isso faz da pessoa 
uma realizadora, se consegue conduzir bem essas lutas.

agora que voltou ao Éden, e sendo perguntado pelo senhor o 
que vai fazer dele, as dificuldades resultantes dessa configuração de 
personalidade aparecem.

— O que você deseja fazer, daqui em diante? — pergunta o 
senhor.

— O que há para fazer? Quais são as opções? — respondo, 
fugindo do verbo “desejar”, sempre problemático a quem foi soldado 
a vida toda.

— Qualquer coisa. você é livre para escolher o que mais desejar. 
agora poderá realizar seus sonhos.

— Desejar? como assim? sonhos?
Diante da dificuldade, pode surgir a solução de continuar a fazer 

o que fazia antes. Entretanto, também não é tão simples. tem o lance 
da motivação. antes, na batalha pela vida; na busca por sustento, 
realização, segurança e significado, sucesso, reconhecimento, sei lá, 
havia coisas a realizar, sacrifícios a enfrentar, investimentos de curto 
e longo prazo, avaliações de utilidade, pertinência e custo/benefício 
ligados ao que se fosse empreender. a motivação estava meio que 
embutida na necessidade. Mas e agora, no Éden, onde o “não fazer 
nada” é possível? será desejável? seria bom?

conheci alguns colegas de trabalho que sonharam a vida toda 
com uma casinha na praia. Uma vila de pescadores, sossego e nada 
mais. Dois deles voltaram com menos de um ano. com prejuízos 
bem grandes. Disseram que é uma ilusão; as coisas não são bem 
assim; no final, a realidade é bem mais difícil e menos romântica.

parece que agora precisaremos de novas razões para fazer as 
coisas. por exemplo: quando resolvi aprender uma nova língua, havia 
toda uma gama de utilidades ligadas a isso: valorização do currículo 
profissional, carreira, salário, promoções, novas oportunidades de 
emprego ou negócios etc. E hoje? por que motivo eu me lançaria a 
aprender uma nova língua?
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talvez por conta da parte do aprimoramento pessoal? Ou 
pelo simples prazer de aprender? talvez para viabilizar viagens 
ao exterior? sem falar na pergunta utilitária, agora acrescida de 
dramaticidade: isso é o melhor que posso conceber para ocupar 
este último tempo de vida que me é dado? sim, tudo o que se pensa 
nesse momento, tem um quê de “o que você faria se soubesse que 
vai morrer daqui a uma semana?”. agora, você não pode mais errar. 
Ou não?

Exemplifico ainda com o simples ato de ler um bom livro. nunca 
gostei muito de ler (sim, é verdade). Mas li bastante porque precisava. 
precisava do resultado da leitura. não há meio melhor de aprender e 
saber. E o saber acaba desembocando em salário, em relações sociais 
e até em identidade pessoal. tudo muito prático, muito ligado a segu-
rança e sobrevivência. Entretanto, agora que, em grande parte, não 
dependo mais desses mecanismos de segurança financeira e social, 
por que continuaria a ler livros técnicos ou científicos, mesmo dentro 
de minha antiga área profissional? Então, passei a adotar uma máxima 
que aprendi recentemente: “livro é como namorado: se começar a 
dar muito trabalho, fecha e sai para outro”.

imagine que eu tenha sido, de fato, orientado por objetivos. Mas 
que, ao mesmo tempo, tenha sido motivado por aqueles objetivos 
que poderiam me render os melhores benefícios. Essa motivação 
terá sido reforçada ao longo de toda a minha vida profissional pela 
necessidade de apresentar resultados. a mim mesmo (pelas gratifica-
ções psicológicas  e funcionais das realizações) e aos meus “clientes”, 
sejam eles o chefe, a esposa, a família, ou o pastor. Entretanto, agora, 
no Éden, sou confrontado pela consciência de que não preciso mais 
fazer essas coisas. Mas então, o que farei? será que terei que enfrentar 
a pergunta sobre o que desejo, sobre meus sonhos? tudo para evitar 
que o mato cresça na minha parte do jardim?

O fato é que os fatores de motivação precisam mudar. já mu-
daram, em parte, porque alguns antigos fatores já não movem mais 
o moinho, como as missões que meu chefe me passava. É preciso 
encontrar novas inspirações e novos desafios. Essa é uma situação de 
quem consegue se aposentar cedo, ainda com energias. inspirações 
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que me inspirem e desafios que me desafiem, bem entendido. senão, 
nada feito. E o “pijama assassino” está à espreita.

Bem, sei que isso é muito pessoal. Quase incomunicável. como 
dormir com um barulho desses? para pensar.

rubeM aMorese, 64 anos, é presbítero na Igreja presbiteriana do 
planalto, em Brasília (dF). Foi professor na Faculdade teológica Batista 
por vinte anos e também consultor legislativo no senado Federal. É 
autor, entre outros, “Fábrica de Missionários”, “Icabode” e “ponto Final”. 
Acompanhe seu blog pessoal: www.ultimato.com.br/sites/amorese.

nota: texto publicado originalmente em duas partes no blog do autor.
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de tataravô para tataraneto

caMinhanDO cOM MEU filhO DE nOvE anOs 
recentemente, ele me disse que o versículo a ser decorado naquela 
semana a pedido do professor da Escola Dominical era joão 3.16. 
repetimos várias vezes o verso e pensamos em sua mensagem. 
contei-lhe que eu o decorei provavelmente com a mesma idade 
dele e que este texto-chave do Evangelho era constantemente 
repetido em nossa casa. Meus pais também o sabiam de cor, desde 
crianças. E certamente todos os meus quatro avós e pelo menos 
duas das minhas bisavós. Da parte de pai, ele tem avô e avó e duas 
bisavós crentes.

pedi ao meu filho para, quando ensinar este versículo aos seus 
filhos, ele conte também esta história. juntos, contamos seis gerações 
conhecedoras do Evangelho e atingidas pela mesma mensagem, ainda 
a única pela qual podemos ser salvos: 

“porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho 
unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna”.
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lembrei-me de salmos recentemente lidos. E mais uma vez tive 
certeza de que Deus se alegra com a intergeracionalidade, a troca 
entre as diversas gerações.

Esta mistura de alguns versos do salmo 70 deixa isto bem 
evidente:

“Ó senhor,  meu  Deus, em ti ponho a  minha  esperança; 
desde jovem eu tenho confiado em ti. tu és aminha parte desde 
as entranhas maternas. agora que sou velho e de cabelos brancos 
não te afaste de mim até que eu anuncie o teu braço, teu poder e tua 
justiça às gerações futuras. nossos pais confiaram em ti, confiavam 
e tu os salvavas; eles gritavam a ti e escapavam, confiavam em 
ti e nunca se envergonharam. as pessoas dos  tempos futuros  o 
servirão e anunciarão o senhor à geração seguinte. Os que ainda 
não nasceram ouvirão do que Ele fez: ‹Deus realizou a sua justiça›.”

para os que não tiveram o grande privilégio de estar no Evangelho 
há tantas gerações, fica a oportunidade ainda mais honrosa de serem 
os iniciadores de uma sequência de gerações fiéis. O salmista chama 
os mais jovens para descobrirem por si mesmos a beleza que é ter 
Deus como senhor: “venham,  meus  jovens amigos, e escutem. 
vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? 
provem e vejam como Deus é bom, procurem descobrir por si 
mesmos a sua bondade.”

(salmos 70.5-6, 18; 22.4,5,31,32; 34.11-12 adaptados das versões 
ntlh e a Bíblia de jerusalém.)

KlênIa FassonI, 54 anos, é filha do pr. elben César e diretora geral 
da editora ultimato
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O centenário vovô Meceno

paraMBU, que era distrito de tauá, no ceará, foi a terra em que 
nasceu o menino que viria a ser meu avô materno, Meceno ferreira 
da silva, em 22 de outubro de 1914. 

lembro ainda bem criança de ouvi-lo narrar sua trajetória de vida 
especialmente a partir de sua conversão evangélica à fé protestante 
quando tinha cerca de 17 anos e do casamento – verdadeira epopeia, 
que ele tinha muito orgulho de contar – com aquela moça belíssima, 
filha do respeitado joaquim de freitas, que futuramente seria minha 
avó, francisca nogueira de freitas. 

Destemido, visionário, trabalhador incansável e estratégico, vovô 
se estabeleceu profissionalmente em sua terra, mas, buscando sempre 
melhores condições de vida mudou com a família para o Maranhão, 
onde sua filha joelina iria conhecer e casar-se com joão – que viriam a 
ser meus pais – depois novas migrações até chegar ao antigo extremo 
norte de Goiás, hoje tocantins. Enfim: saiu de uma das áreas mais 
secas do semi-árido nordestino e se estabeleceu no bairro jK, em 
araguaína, bem ao lado de um rio maravilhoso, o lontra.
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Dono de artesanal engenho de cana de açúcar no interior do 
ceará, vovô veio a ser um pequeno agricultor no Maranhão, depois 
em Goiás, onde também estabeleceu um restaurante popular e um 
dormitório básico para viajantes. Melhorou materialmente, mas 
vivia sempre na simplicidade da fé calvinista. comprou um pequeno 
carro cimca, no qual levava a esposa e parte da família para a igreja, 
pois com tantos filhos, seriam necessários uns três carros. sem falar 
nos netos...

aliado a todo esse trabalho para o qual contava com apoio da 
esposa e filhos, vovô tinha outros deveres, que, creio, eram seus 
grandes prazeres, como pescar e pregar. parece até o roteiro do 
belo filme “nada é para sempre”. Ele construía sua própria canoa, 
os remos, tecia as redes e tarrafas e partia com os dois filhos mais 
novos, ou mesmo sozinho, para o rio em busca de peixes. tanto 
durante o dia quanto a noite. 

ainda guardo na memória o cheiro delicioso dos acarás pescados 
por ele e fritos por minha avó na velha e agitada casa do jK. Quanta 
saudade, quanto sabor, quanto saber.

sempre doente vovó francisca morreu cedo após uma luta grande 
em busca de melhores condições de saúde, fato que fez vovô mudar 
com a família para imperatriz, cidade no sul do Maranhão. Ela partiu 
com apenas 57 anos, após 45 anos de feliz vida matrimonial, como 
era testemunhado por todos. Depois ele voltou para araguaína, mas 
a vida era agora mais simples ainda. já não tinha a pensão nem a 
pousada e vivia do aluguel de parte da casa, que ficara grande demais 
para ele e o filho caçula, que tinha apenas 14 anos. aposentado, con-
tinuou firme na igreja, servindo sempre como presbítero, pregando 
o evangelho com maestria e influenciando saudavelmente muita 
gente, como filhos, netos, amigos, conhecidos. assim fez durante 
toda a vida, pois era boa praça, boa gente, correto em tudo, muito 
inteligente, com excelente prosa e boa poesia. 

Um dia, voltando de uma viagem passou pela rodoviária e 
comprou um livreto que despertou sua atenção: método prático para 
aprender tocar violão. adquiriu também o instrumento e disse que 
iria aprender tocar. Muitos acharam que o velho ficara doido. Em 
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questão de poucos meses, sem nenhuma aula, mas sozinho com seu 
método, Meceno aprendeu a dedilhar as cordas e passou a tocar mais 
pessoas com sua arte. Estava com 65 anos! tocava e cantava, quase 
sempre hinos evangélicos e chegou a fazer composições cristãs, além 
de canções de amor. a vida rejuvenesceu, arrumou uma namorada 
e com ela se casou. tendo tido 16 filhos com francisca dos quais 11 
estavam vivos, com quase 70 anos tornou-se novamente pai da união 
com isaura. nasceu uma linda menina que encantou ainda mais sua 
velhice-jovial. Ela veio a se tornar uma moça bonita, sábia, hoje 
casada e que é mãe de um garoto de 1 aninho. a semente de Meceno 
é boa, bela e vai longe. 

Uma das mais remotas lembranças que tenho dele, por volta de 
meus cinco anos, ele dirigia uma chevrolet c-10, com a gente na 
carroceria, entre araguaína e imperatriz. aquele vento que batia no 
rosto, numa viagem de cerca de 4 horas, era total alegria de criança.

são muitas, ótimas, divertidas e até desconcertantes memórias que 
tenho dele. Mas conto mais de uma próxima vez. Este texto é para 
homenagear, mesmo singelamente, mas com o coração grato e feliz 
pela vida, história, coerência, labor e coragem de meu querido avô, 
de quem herdei, por via de minha mãe, a fé protestante.  

vovô bem que podia estar ainda hoje conosco... Dois meses 
depois de completar 90 anos de idade, em 2004, Deus o tomou para 
si. Minha filhota ana rachel, que nasceu um dia após a data de seu 
aniversário, isto é, em 23 de outubro, teve ainda o privilégio de aos 
dois anos ser fotografada com ele. vida que passa, vida que segue. 
Gerações que se sucedem, gerações que prosseguem... hoje aqui 
estamos, cheios de vida, afetividades, esperanças, mas também 
marcados por disputas e lutas que no tarde da vida, muitas delas não 
fazem muito sentido. amanhã seremos nada, apenas as memórias 
que os outros terão sobre nós. se tiverem. Mas que tenham e que 
sejam boas recordações.

Muita saudade de meu avô. como de minha avó, de minha mãe, de 
tantos outros, pessoas queridas que, como diz Manuel Bandeira, ain-
da ontem estavam aqui, mas agora todos dormem, profundamente... 
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vou ali dá um abraço gostoso em minha esposa e filha. E também, 
sempre que puder, em outros familiares e amigos. a vida acontece, 
agora, mas é tão efêmera... Carpe diem tempus fugit.

CleMIr Fernandes, 48 anos, é pastor batista, sociólogo e pesquisador 
do Iser (Instituto de estudos da religião).
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Um poema para minha mãe

stella matutina:
bem de manhã, 
embora o céu sereno
pareça um dia calmo anunciar,
já estás a vigiar e orar,
e no santo livro a meditar.
Lâmpada para teus pés é a Sua Palavra,
e luz para teu caminho.

Ester:
estar ao lado de jesus,
tal qual Maria, 
sempre foi tua opção.
aos afazeres tantos de Marta, 
preferes dos santos a comunhão,
alegras-te quando te dizem:
- Vamos à casa do Senhor.

na casa do senhor,
no labor, sem cessar,
a servir a jesus
foste auxiliadora, 
professora, copastora, 
organista, regente, cantora...
teu sonho era servi-lo no front;
não foste aos índios ou além-mar,
ficaste na retaguarda a orar.



ExpEriência E EspErança na vElhicE52

Celebras com júbilo a vida.
Serves ao Senhor com alegria.
Diante dele te apresentas com cânticos.
Entras por Suas portas com ações de graça,
e nos Seus átrios com salmos e hinos, 
Melodias de vitória...

Nos céus, no mar, e na terra,
nos bosques, nos prados 
alcatifados de flores,
no fragoso alcantil,
na amplitude celeste,
um hino ressoa ao Senhor.

O Senhor é bom,
a sua misericórdia dura para sempre,
e de geração em geração a sua fidelidade.
Aleluia!!
Louvam a Deus no Seu santuário, 
herdeiros de teu amor pela música, 
uma mestre, ao órgão,
um doutor, ao violino,
um poeta, ao violão, 
... de geração em geração a tua musicalidade.
Todo ser que respira louve ao Senhor!

Elevas teus olhos para os montes,
para as montanhas de Minas,
para as fraldas do caparaó
cobertas de cafezais.
certa estás de que 
o teu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.
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Ester:
nas tuas provações, 
externas inda mais 
a beleza que dentro em ti mora.
agora, mais que sempre, 
a todos fascinas com tua persistência,
a todos iluminas em tua insistência
em viver feliz, com Jesus, Teu Senhor.

Quando a vésper 
já se avista além,
uma noite de sossego
estás a pedir pra todos os teus.
finda-se este dia que teu pai te deu...
acrescenta a este os outros tantos 
quantos mais que Ele te der.
Tu os saberás contar,
pois alcançaste coração sábio.
Bendize ao Senhor em todo o tempo,
o Seu louvor esteja sempre no teu lábio.

Mãe: finda a poesia,
permanece meu carinho.
a ti, a gratidão por minha vida.
a Deus, a gratidão por tua vida.

oseas heCKert, é consultor de empresas e “aprendiz de poeta, ainda 
que tarde”. escreve para www.antropogogia.net

nota: este poema é em homenagem à ester emmerich sathler Heckert 
por ocasião do seu 87º aniversário. Foi escrito por seu filho, oseas elias 
Heckert. dona ester era organista e amava os hinos. Faleceu em 14 de 
julho de 2001, quatro meses após seu aniversário.
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Desde o início da década de 1960 estamos vivendo cada vez mais. 
segundo o instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE), os 
idosos são hoje no país 26,3 milhões, o que equivale a 13% da popu-
lação. É possível que esse percentual chegue a 34% em 2060. Quase 
não se fala mais o que o salmista dizia: “viverei poucos anos aqui na 
terra” (sl 119.19). Basta ver as notas fúnebres dos jornais e revistas 
seculares e evangélicos para nos convencermos desse fato.

segundo O Estandarte (da igreja presbiteriana independente), 
o Brasil Presbiteriano (da igreja presbiteriana), o Mensageiro da Paz 
(da assembleia de Deus), O Jornal Batista (da convenção Batista 
Brasileira) e O Caminho (da igreja luterana), vários irmãos morre-
ram aos 81 (hamilton), aos 86 (samuel e isaque), aos 87 (anália), 
aos 90 (joel e Marta), aos 91 (Eugênio), aos 92 (rosalinda), aos 
93 (joão), aos 96 (Marcília), aos 97 (Giovane e Guerino), aos 100 
(alexandrino).
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além dessa pequena amostra, no dia 31 de março de 2015, phi-
lip potter, secretário geral do conselho Mundial de igrejas (cMi), 
morreu aos 92 anos. E, no dia 15 de junho, Elisabeth Elliot, viúva 
do missionário jim Elliot, morto em 1956 pelos índios aucas no 
Equador, morreu aos 88 anos.

não basta viver mais tempo. É preciso viver em comunhão 
crescente com Deus, superando todos os reveses com a ajuda dele. 
para muitos, a longevidade vem acompanhada daquele caminho de 
experiência e esperança descrito em provérbios 4.18: “Mas a vereda 
dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até 
ser dia perfeito”.

Quando faraó perguntou a jacó qual era sua idade, este respon-
deu: “já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um 
lado para outro. a minha vida tem passado rapidamente, e muitos 
anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto 
os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que 
eu tive” (Gn 47.9). O patriarca viveu mais dezessete anos no Egito 
e morreu aos 147 anos (Gn 47.28).

no final de 2014, o casal batista acyr (92 anos) e lecy (77 anos) 
celebrou as bodas de diamante com a presença de 121 descendentes: 
16 filhos, 57 netos, 47 bisnetos e uma trineta (hadassa)!

*  *  *

QuEm tEm um pé no infinito  
podE acEitar sua finitudE

john cox, ex-secretário-geral da associação Mundial de psiquiatria, 
recomendou a leitura de “É preciso saber Envelhecer” (Editora 
Ultimato), do médico suíço paul tournier, que fundou em 1947 o 
Grupo internacional de Medicina da pessoa, por “sua capacidade 
de expressar verdades existenciais complexas e de estimular a fé”. 
tournier – que morreu em 1986 aos 88 anos, quase três anos acima 
da atual maior expectativa de vida (85,9) – escreveu que o livro é 
dirigido não apenas aos aposentados, mas “principalmente aos que 
estão na plenitude de suas vidas”.
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O que o jovem deve saber a respeito do velho:

• Uma civilização que despreza seus velhos é inumana (65).

• Há uma cumplicidade universal pela qual cada indivíduo é respon-
sável: seja o jovem, que não respeita o velho, ou o velho, que não 
admite o jovem (65).

• Amar uma criança ou um velho é amá-los pelo que são e não pelo 
que fazem (73).

• Já nos ensinaram a amar melhor as crianças, a nos interessar por 
elas. agora é preciso aprender a amar os velhos (74).

• Uma intimidade harmoniosa entre avós e netos pode vir a ser um 
tesouro incomparável, um benefício para ambos (79).

• Todas as faixas etárias têm profunda necessidade umas das outras. 
O desenvolvimento individual fica travado, se não se mantém um 
contato vívido com todas as demais faixas etárias. Os velhos pre-
cisam dos adolescentes e das crianças; precisam se sentir amados 
por uns e outros (81).

• A sexualidade já não é preponderante no amor dos casais idosos, 
mas também não termina de forma tão geral e precoce como a 
maioria das pessoas acredita (107).

• Para a integração dos idosos em nosso mundo atual é preciso que haja 
uma mudança tanto pessoal como social. todo idoso precisa ter con-
dições de, na medida do possível, levar uma vida feliz, interessante e 
útil no seio da sociedade e, assim, reencontrar nela o seu lugar (137).

• Entre os sofrimentos dos velhos há alguns que são provocados 
pelos homens: seus preconceitos, sua falta de amor, seu desprezo, 
a organização da sociedade e a sua iniquidade (195).

O que o velho deve saber a respeito de si mesmo:

• Há dois momentos fundamentais na vida: a passagem da infância 
para a idade adulta e a passagem da idade adulta para a velhice (18).
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• Para ter uma boa velhice é preciso começar a prepará-la cedo, e não 
retardá-la o mais possível. na metade da vida se terá de começar 
a refletir e a organizar a existência com vistas a um futuro ainda 
distante, em vez de se deixar levar integralmente pelo torvelinho 
profissional e social (21).

• Os velhos não vivem a plenos pulmões. Vivem à surdina, como 
devedores de sua vida inútil diante dos que geram prosperidade; já 
não participam ativamente, apenas esperam a morte chegar (63).

• A rotina envelhece o indivíduo e o envelhecimento precoce o leva 
à rotina (178).

• Não podemos dominar a velhice senão por meio da obediência a 
ela (196).

• A maioria dos velhos mal-humorados, que não suportam o declínio, 
também não suportou a vida ativa anterior à aposentadoria (197).

• Não é fácil aceitar a velhice e ninguém o consegue na primeira 
tentativa, sem superar o desprezo espontâneo (204).

• O envelhecimento começa desde a mais tenra idade e progride de 
modo muito desigual, conforme a constituição física e a pessoa, 
mas inexorável (205).

• Há alguns anos eu fazia coisas que hoje não posso e não devo fazer; 
por outro lado, hoje faço coisas que dentro de alguns anos já não 
poderei fazer. sim, na velhice há diminuições, há um “menos’” 
(212).

• Se a aposentadoria anuncia a velhice, esta anuncia a morte (236).

• Viver com Deus é participar de sua eternidade; quem tem um pé no 
infinito pode aceitar sua finitude. Esse passo decisivo, esse nascer 
para a vida eterna, podemos dar antes da velhice e da proximidade 
da morte (251).

*  *  *
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mal das pErnas E bEm do Espírito

aquele Gaio para quem joão remeteu a sua terceira carta, no final do 
primeiro século, era um felizardo, pois tinha corpo sadio e alma sadia. 
Um acompanhava o outro, o apóstolo faz questão de frisar (3jo 2).

nem todos têm esse duplo privilégio, especialmente os que vão 
envelhecendo. Mas, enquanto o corpo vai se desgastando com o peso 
dos anos, o espírito vai se renovando, de acordo com a experiência 
de paulo (2co 4.16).

Esse deve ser o ideal para todo idoso verdadeiramente crente. 
Ele pode ir mal das pernas e muito bem do espírito.

Embora o idoso não possa contar cada vez mais com a perfor-
mance do exterior, que é o corpo, ele pode contar cada vez mais com 
a performance do interior, que é o espírito. Mais do que a renovação 
apenas do espírito, o idoso pode alimentar a esperança de um corpo 
novo, parecido com o corpo do senhor. isso vai acontecer quando 
jesus aparecer outra vez (1jo 3.2). Outras passagens confirmam essa 
surpresa (rm 8.29; 1co 15.49, 2co 3.18).

algumas características do idoso mal das pernas, mas bem do 
espírito seriam…

O idoso sempre bem alimentado

você tem mais tempo que os outros para ouvir a voz de Deus por 
meio da leitura da Bíblia e de livros devocionais e para se fazer ouvir 
por Deus por meio da oração. você deve ter feito ambas as coisas a 
vida inteira. agora é só continuar e se dedicar com mais afinco a esse 
afã. siga o exemplo dos velhos mencionados por lucas que estavam 
envolvidos com o nascimento de jesus: “Os muito velhos” Zacarias 
e isabel (lc 1.7), o “bom e piedoso” simeão (lc 2.25) e a profetiza 
ana, viúva e muito idosa (84 anos), que “nunca saía do pátio do 
templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações” 
(lc 2.36-38). você está muito mais perto de estar com cristo do que 
seus netos. você tem como adorar, agradecer, confessar, desabafar, 
suplicar e interceder sem a preocupação de sair de casa para trabalhar 
todo o santo dia. você precisa estreitar os laços de comunhão com 
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o senhor em seu benefício e em benefício dos outros. a palavra de 
Deus anima, consola, corrige, alimenta, alegra, gera confiança e dá 
sabedoria. há milhares de coisas necessárias pelas quais você deve 
orar intercessoriamente de âmbito familiar, e também em favor da 
igreja e do avanço do reino de Deus.

O idoso sempre perdoado

se você se lembrar de algum pecado cometido no passado, lembre-se 
também do perdão. não se atormente, não entre em desespero, não 
abra mão de sua paz de espírito. nem todo sentimento de culpa 
merece crédito. nem toda culpa procede do Espírito. sentir-se 
culpado de alguma falta já perdoada é uma tentação, e não uma 
virtude. É um malefício, e não um benefício. É uma das artimanhas 
daquele que é chamado de “O acusador dos nossos irmãos”  
(ap 12.10). Um dos infortúnios de jó era ouvir as acusações 
descabidas de seus amigos. Em sua defesa, o homem considerado 
exemplar por Deus (jó 1.22; 2.10) viu-se obrigado a declarar a eles: 
“retirem o que disseram; não sejam injustos. não me condenem; eu 
estou com a razão” (jó 6.29). certamente você pode ter cometido 
pecados grosseiros ou leves, antes e depois de seu novo nascimento, 
mas o número de vezes em que você foi perdoado pela misericórdia 
de Deus é igual ao número de vezes em que você pecou. não gaste 
tempo nem energia com essas coisas. não perturbe a sua velhice 
incomodando-se com culpas bem remotas e com culpas bem recentes. 
você é o velho ou a velha continuamente perdoado e purificado 
porque, como crente, você se vale do sacrifício expiatório de jesus 
para confessar humildemente algum deslize.

O idoso sempre contente

se você ainda não aprendeu “o segredo de viver contente em todo 
lugar e em qualquer situação” (fp 4.12), isso vai fazer falta em sua 
velhice, pois essa fase da vida traz incômodos novos e progressivos 
como se vê no último capítulo de Eclesiastes: os braços começam a 
tremer, as pernas começam a ficar fracas, os dentes começam a cair, 
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a audição e a visão começam a diminuir, a consciência de que a vida 
de fato vai acabar como o pote de barro se despedaça aumenta. O 
processo não tem volta, não tem cerimônia, não tem intervalos. a 
velhice é um processo oposto ao processo do crescimento, quando 
você começa a ganhar dentes, a engatinhar, a andar e a correr. É 
possível que você seja obrigado a voltar às fraldas, que você venha 
a precisar de uma bengala, de um andador, de uma cadeira de rodas 
e até mesmo que alguém seja obrigado a colocar grades de um 
lado e do outro da sua cama se você chegar nesse ponto. Depois 
de aprender a viver contente sejam quais forem as circunstâncias, 
como aconteceu com paulo, você não ficará emburrado, deprimido e 
revoltado queixando-se da vida o tempo todo. se você não aprendeu, 
ainda é tempo de aprender!

O idoso sempre animado

O ânimo é mais raro e mais difícil na velhice do que nas fases 
anteriores da vida. O ânimo é muito saudável para você desistir dele. 
O ânimo é misterioso, capaz de fazer mudanças incríveis, capaz de 
solucionar problemas complicados, capaz de acalmar a alma sofrida. 
você será um bom pai, um bom sogro, um bom avô, um bom bisavô 
e um bom crente se tiver ânimo suficiente para o seu próprio gasto 
e para repartir com os jovens, os adultos e os outros idosos como 
você. paulo achou por bem enviar timóteo a tessalônica para animar 
a fé dos fiéis “a fim de que ninguém fique desanimado por causa 
das perseguições” (1ts 3.3). porque timóteo trouxe boas notícias 
daquela igreja, o ânimo foi mútuo. O apóstolo declara em sua carta 
que a firmeza dos tessalonicenses nos trouxe “mais vida”, ou “mais 
alegria”, ou “o alento incalculável”. Graças às notícias dadas por 
timóteo, “podemos aguentar qualquer coisa” ou “criamos alma 
nova”. animar nada mais é do que afastar o desânimo e colocar no 
lugar dele o ânimo. É alentar, encorajar ou fortalecer. você pode 
ser o instrumento nas mãos de Deus para ser o animador de muita 
gente, em meio a acontecimentos desagradáveis, na ausência de 
coisas essenciais, nas enfermidades, nas quedas, nos retrocessos, nas 
dependências e compulsões.
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O idoso sempre esclarecido

O que vemos ao redor de nós na velhice nos dá a impressão de que o 
mundo é mais corrupto hoje do que ontem. Mas o Eclesiastes nos diz 
que achar que “antigamente tudo era melhor” não é um raciocínio 
inteligente (Ec 7.10). Os crimes de hoje são os crimes de ontem.  
O que nos faz ficar mais horrorizados com a sociedade moderna 
é que o fluxo de informações dos meios de comunicação é muito 
mais rápido e abundante do que anos atrás. lutero nos lembra que 
o mundo sempre foi cheio de problemas e sempre foi ímpio, mas não 
devemos nos perturbar com isso. crimes hediondos são narrados 
já em Gênesis, o primeiro livro histórico da Bíblia: o assassinato de 
um rapaz cometido pelo seu próprio irmão (Gn 4.8), a violência que 
tomou conta de todos os viventes (Gn 6.12), a tentativa de estupro 
homossexual da parte de jovens e adultos de sodoma contra anjos 
(Gn 19.3-4), as relações sexuais de duas irmãs com o próprio pai 
por iniciativa delas (Gn 19.31-38), o estupro de uma moça solteira 
cometido por um príncipe (Gn 34.1-2), o crime dos filhos de jacó 
contra o próprio irmão caçula (Gn 37.18-28), a sem-vergonhice de 
judá e tamar (Gn 38.12-30) e a relação extraconjugal de rúben com 
uma das mulheres do pai (Gn 35.22).

Eu também sou velho e creio que todos nós podemos e devemos 
ter uma velhice mal das pernas, mas bem do espírito. vamos nos 
dar as mãos!

*  *  *

a vErdadEira mElhor idadE

Entre as passagens bíblicas que mencionam a “envelhescência” 
(termo criado pelo psicanalista Manoel Berlinck para descrever 
a transição da vida adulta para a velhice), uma está no antigo 
testamento (Ec 12.1-7) e outra, no novo testamento (2co 5.1-10).

Os dois textos ensinam que, normalmente, o envelhecimento é a 
última fase da vida humana e terrena. É por isso que thomas hahn 
usa a expressão “última idade” em vez de “terceira idade”.
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O rei salomão (o muito possível autor de Eclesiastes) e o apóstolo 
paulo falam a mesma coisa e ambos fazem referência a Deus. Mas 
o primeiro escreve como biólogo e o segundo, como teólogo. por 
essa razão, salomão parece mais rude do que paulo.

É assim que o Eclesiastes descreve a velhice (na versão de Eugene 
peterson):

“na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, 
os passos vacilam, as juntas endurecem.
as sombras da noite se apresentam. você já não poderá ir para onde 
quer. tudo estará devagar, quase parando.
O barulho em sua casa desaparecerá, e você acordará com o canto 
dos pássaros.
passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo uma simples 
caminhada o preocupará.
seu cabelo branco será como flor de macieira, adornando um corpo 
frágil como cristal.
você estará a caminho do descanso eterno, e os seus amigos já 
começam a chorar.
a vida, agradável enquanto durar, logo acabará. a vida frágil como 
porcelana, preciosa e bela, terminará.
Então, o corpo voltará ao pó. O espírito retornará a Deus, que 
primeiramente o soprou”.

na passagem da segunda carta aos coríntios, paulo não esconde 
nem o processo de envelhecimento nem o desenlace final e total. Ele 
focaliza mais a continuação da vida.

O exterior (o que é visível) torna-se decadente, caminha para 
a ruína, vai se desfazendo, vai se aproximando inexoravelmente da 
morte e morre. O interior (o que não é visível), no entanto, segue um 
caminho totalmente oposto: o idoso que está unido a cristo acredita 
em realidades não palpáveis. Ele sabe muito bem que, se a sua casa 
terrena (o corpo atual) se desfizer, ele tem da parte de Deus outra 
casa, uma casa celestial e eterna (2co 5.1).

À vista disso tudo, poderíamos nos aventurar a dizer que a 
envelhescência não é nem a melhor idade, nem a terceira idade, 
nem a última idade. O período do envelhecimento é a penúltima 
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idade. Depois de o corpo voltar ao pó e o espírito retornar a Deus, 
virá a verdadeira melhor idade, graças à ressurreição dos mortos 
ou à transformação dos vivos (1co 15.51-54). com uma ou com 
outra, o senhor, quando voltar, “transformará o nosso corpo fraco 
e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, 
usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as 
coisas” (fp 3.21)!

a vida humana tem início, mas não tem fim. Ela começa na 
concepção: sai do útero para o seio da mãe. Depois atravessa 
sucessivos estágios ou etapas: da infância vai para a adolescência, 
da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta, 
da vida adulta para a envelhescência e morte física, da morte física 
para a eternidade com Deus ou sem Deus.

nota: textos publicados originalmente na revista ultimato 356 
(setembro-outubro de 2015).




