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DO DIA:

A história

“Era da idade de trinta e dois anos quando começou a reinar,  
e reinou oito anos em Jerusalém; e foi sem deixar de si saudades; e  

sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis.”
2Crônicas 21.20

DIA 22

Cada edição dos Jogos Olímpicos, rea-
lizados de quatro em quatro anos, tem a 
sua história.

A história dos Jogos Olímpicos em 1936, 
na cidade de Berlim, por exemplo, está as-
sociada a Adolf Hitler, mas acima de tu-
do à vitória, no atletismo, de Jesse Owens, 
um negro que jogou por terra, ao vencer 
os 100 e 200 metros rasos, o salto em dis-
tância e o revezamento 4x100 rasos, a teo-
ria da supremacia ariana.

Não há como não se lembrar dos Jo-
gos realizados em 1972, em Munique, pa-
ra quem viveu aquela época, sem que ti-
remos de nossa mente aqueles homens 
encapuzados na sacada de um prédio. 

Como não se lembrar dos Jogos de 
Moscou, em 1980, sem associar ao ursinho 
Misha, que foi o destaque da cerimônia de 
abertura.

Cada edição dos Jogos Olímpicos tem 
sua história. 

Nós também estamos fazendo nossa 
história. A cada decisão, a cada etapa de 
nossa vida estamos construindo a história 
pessoal de nossa vida.

Como você será lembrado daqui a 50 
anos? Poucos, pouquíssimos serão lem-
brados, pelos seus feitos, por uma nação, 
ou até mesmo mundialmente falando. 

Mas deixaremos nossa história registra-
da, especialmente, na família, junto àque-
les com quem convivemos mais de perto.

Talvez você não seja lembrado(a) pelos 
habitantes de sua cidade, do seu país, mas 
será lembrado(a) pelos filhos, pelos paren-
tes e amigos mais próximos.

Há na Bíblia um relato que é digno de 
nos proporcionar reflexão. 

A referencia está em 2Crônicas 21.1-20. 
O texto termina com a frase “morreu sem 
deixar saudade”.

Ninguém chorou por ele. Ninguém la-
mentou a sua morte. Foi enterrado, mas 
sem que ninguém dissesse “morreu um 
bom rei”.

Nossa vida, como homens e mulheres, 
deve ser vivida de tal maneira que deixe-
mos boas lembranças junto àqueles com 
quem convivemos mais de perto. 

Talvez você não seja lembrado por uma 
nação, mas deixará lembranças na vida de 
seus irmãos, do cônjuge, dos filhos e netos.

E então, quando sentarem ao redor de 
uma mesa, e começarem a contar a histó-
ria de sua família e se lembrarem de vo-
cê, poderão falar das suas qualidades, do 
legado que deixou e das boas influências 
que a família ainda cultiva que foram se-
meadas por você.

“Senhor, dá-me a capacidade e a sabedoria para viver uma vida 
digna ao teus olhos e aos olhos de minha família”.


