
 

Contando os dias... 

Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida  

para que tenhamos um coração sábio. 

Salmos 90.12 

 Certamente você se identificou com o título da devocional de hoje, afinal, quem não 

está contando os dias pra que essa quarentena acabe e possamos nos rever, não é mesmo? 

Todos aguardamos esperançosamente o dia do reencontro e desejamos que seja o mais 

breve possível. Quando será? Não sabemos. Isso mesmo! O ditado “o futuro a Deus 

pertence” nunca fez tanto sentido como agora. Se observarmos com cuidado, o dia de ontem 

não está mais em nossas mãos, passou. O amanhã está nas mãos de Deus, logo, tudo o que 

temos é o dia de hoje, o já, o presente, essas 24 horas doadas por Deus como sinal de sua 

misericórdia para cada um de nós. 

 Enquanto nossa cultura nos ensina a contar os anos através dos aniversários, a Bíblia 

nos orienta a contar os dias pois se assim o fizermos vamos alcançar sabedoria. Mas o que 

quer dizer contar os dias? Segundo o texto, significa olhar pra nós mesmos e reconhecer 

nossa limitação, assumir que dependemos de Deus e que sem Ele não somos nada. Às vezes 

vivemos cada dia no “piloto automático”, acordamos, vivemos e voltamos a dormir sem, em 

momento algum, reconhecermos a presença e misericórdia de Deus derramadas sobre nós. 

Se continuarmos assim, não seremos sábios.  

 Salomão, o mais sábio de todos os homens  escreveu: Para ser sábio, é preciso 

primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. 

Escutem! A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Nos portões das cidades e em 

outros lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto, assim: “Os tolos morrem porque 

rejeitam a sabedoria; os que não tem juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo 

mesmos. Mas quem me ouvir, terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter 

medo de nada.” (Provérbios 1.7, 20, 32,33) 

 É isso mesmo o que você leu: A SABEDORIA ESTÁ GRITANDO! Ela grita por que 

poucos lhe dão ouvido, mas nós que somos servos adoradores e artistas do reino de Deus 

vamos escutá-la. Vamos parar de ignorar a presença de Deus no dia que Ele nos deu e o 

consagraremos inteiramente para a Sua Glória desejando que, se assim lhe aprouver, 

possamos acordar para mais um dia amanhã, cheios da Sua presença e sabedoria. Amém! 

Boa semana, pessoal! 

Min. Tallita Todeschini 

 


