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Introdução

Este livro é para a juventude; juventude com aspirações 
altas, que não pode ser satisfeita com uma existência cor-
riqueira, mas que exige um alvo digno na vida e que está 
disposta a dar o melhor para alcançar aquele alvo; juven-
tude que tem a coragem de encarar os fatos e aceitar um 
nobre desafio; juventude que quer moldar o seu próprio 
futuro em vez de ser mera vítima da sorte ou do acaso. 

O ponto de vista do autor é inteiramente bíblico, como 
realmente precisa ser para tratar honestamente do futuro. 
Ele nos relembra que a nossa primeira responsabilidade é 
para com Deus, o qual não somente nos criou e nos sus-
tenta, como também pagou um grande preço para nos 
remir dos nossos pecados, nos salvar do inferno e tornar 
possível a nós uma vida útil e uma eternidade feliz. Ele 
apresenta Jesus Cristo como aquele que é digno de nosso 
inteiro amor e confiança; aquele que é digno de ser o 
absoluto Senhor da nossa vida; o único que pode dirigir 
os nossos passos infalivelmente e assegurar para nós um 
futuro glorioso, porque ele é o eterno Filho de Deus e 
são divinos o seu poder, sabedoria e amor.

A Bíblia fala do futuro nos seguintes termos: “Pois, 
que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder 
a sua alma?” (Marcos 8.36) e “O mundo e a sua cobiça 
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passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permane-
ce para sempre” (1João 2.17).

À luz destas declarações divinas, este livro exorta: pen-
se no seu futuro.



Verdades que  
Transformam Vidas

Muitas vezes, uma grande verdade influencia toda a car-
reira de uma pessoa. Ela pode continuar rotineiramente 
por muitos anos e, então, como que por acaso, se de-
fronta com uma frase ou com um dito inspirador – e 
ela nunca mais será a mesma depois daquele dia. Todo o 
sentido de sua vida foi mudado.

Assim foi com Hudson Taylor. Remexendo ao acaso 
na biblioteca de seu pai, deparou com a expressão “a 
obra consumada de Cristo”. A verdade se apoderou dele; 
se Cristo tinha consumado a obra, então nada mais res-
tava a ele fazer, a não ser confiar no Salvador. Sua alma 
estava inundada com luz e paz. Alguns anos mais tarde, 
ele foi abrir o interior da China para o evangelho.
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Assim foi também com o conde Zinzendorf. Quando 
jovem, na Alemanha, postou-se certo dia diante de um 
quadro de Cristo sobre a cruz. Sob o quadro estavam 
as palavras: “Isto eu fiz por ti!”. Zinzendorf sentiu-se 
profundamente quebrantado pela verdade e nesta hora 
aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas olhando 
novamente para o quadro, viu outras palavras embaixo: 
“Que fazes tu por mim?”. Outra vez movido por esta 
pergunta penetrante, ele deu sua vida a Cristo em afe-
tuosa entrega. Hoje seu nome é notório nos anais do 
movimento missionário dos morávios.

Assim foi também com Dwight L. Moody. Ele tinha 
terminado uma campanha evangelística na Inglaterra e 
despedia-se de Henry Varley, notável pregador inglês. 
Como um desafio de despedida, Varley lhe disse: “Se-
nhor Moody, o mundo ainda está para ver o que Deus 
pode realizar por meio de um homem que esteja in-
teiramente pronto a fazer a sua vontade”. Moody não 
conseguia tirar de sua mente estas palavras extraordi-
nárias; foi conquistado por elas. Pareciam estar escri-
tas nas ondas do oceano, enquanto navegava de volta 
para casa; sobre o calçamento das ruas de Nova York, 
enquanto nelas caminhava; e na paisagem, quando ia de 
trem para Chicago. Aquelas palavras afetaram toda a sua 
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vida futura e hoje o alcance e a eficácia do seu trabalho 
falam por si mesmos.

Centenas de outros poderiam contar a mesma histó-
ria. Estavam andando pela vida com passo descuidado 
quando, subitamente, se depararam com uma das gran-
des verdades fundamentais pelas quais as pessoas vivem. 
Foram possuídas por sua lógica ou emoção. Ela infla-
mou tanto sua mente quanto seus corações. Nunca mais 
poderiam ser as mesmas. Inspiradas por uma grande vi-
são, fizeram sentir sua influência no mundo para a glória 
de Deus.

Isso também pode acontecer conosco! A verdade 
é eterna e as mesmas afirmações profundas que revo-
lucionaram a vida de outros podem nos salvar de car-
reiras de mediocridade e assegurar êxito no tempo e na 
eternidade.

Se tão somente estivermos dispostos! Se estivermos 
dispostos a ficar em silêncio por tempo suficiente para 
escutar! Se estivermos dispostos a honesta e corajosa-
mente nos defrontar com essas verdades! Se estivermos 
dispostos a pensar nelas o suficiente para chegarmos à 
sua conclusão lógica! Se estivermos dispostos a dar uma 
resposta adequada, a agir de modo correspondente e a 
persegui-la apaixonadamente!
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Perguntas para Reflexão
Tudo depende disso! Estamos prontos para seguir a 
visão gloriosa? Antes de continuarmos na leitura, de-
veríamos responder, como na presença de Deus, às 
seguintes perguntas:

• Estou disposto a deixar Deus falar comigo?
• Irei obedecê-lo incondicionalmente?
• Há alguma coisa que eu não esteja disposto a aban-

donar por ele?



Somente uma Vida

Para chegarmos a uma conclusão certa sobre a nossa 
existência aqui na terra, precisamos levar em conside-
ração a surpreendente realidade de que vivemos aqui 
apenas uma vez. Partamos, então, desta afirmação pun-
gente: somente uma vida.

Que esta era uma das grandes forças motivadoras na 
vida do Senhor Jesus é demonstrado por suas palavras 
em João 9.4: “Enquanto é dia, precisamos realizar a obra 
daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando 
ninguém pode trabalhar”.

“Enquanto é dia.” “A noite se aproxima.” “Somente 
uma vida.”

Quem dera estas palavras pudessem ser ferros quen-
tes, abrindo assim de forma flamejante o seu caminho, 
penetrando em nossa alma, para que não as pudéssemos 
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esquecer. Uma vida! Somente uma vida! Que solene e 
inexprimível verdade!

E precisamos pensar no valor desta vida! Quanto vale 
para mim a minha vida? Quanto eu receberia em troca 
por ela? Obviamente, nenhum de nós poderia colocar 
uma etiqueta com um preço nela porque é de ilimitado 
valor para nós.

Precisamos pensar também nas possibilidades da vida. 
Cada menino nascido no mundo pode ser um João ou 
um Judas, um Paulo ou um Pilatos. Cada menina nasci-
da no mundo pode ser uma Maria ou uma Dalila, uma 
Débora ou uma Jezabel. Potencialidades sem limites, 
quer para o bem, quer para o mal, para os frutos ou para 
a inutilidade, para a felicidade ou para a miséria.

Quando estes fatos se apoderam de nós, reconhece-
mos que a vida é um depósito sagrado que não pode 
ser gasto inutilmente, mas que precisa ser devotado ao 
melhor uso possível.

Não se deve brincar; a vida é breve

E o pecado está presente.

Nossa época é como a folha que cai,

Uma lágrima que jorra.

Não temos tempo para descuidar das horas.

Neste mundo devemos ser zelosos.
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Não muitas vidas, apenas uma temos,

Uma, somente uma.

Quão sagrada esta única vida deveria ser,

Aquele curto tempo. 

Dia após dia, cheio de trabalho bendito,

Hora após hora, produzindo novo fruto.

“Não muitas vidas!” “Uma, somente uma!” “Aquele 
curto tempo!”

Isso lembra de uma ilustração frequentemente usada 
por C. E. Tatham para ilustrar a santidade desta única 
vida.

Uma menina, fazendo compras com sua mãe, rece-
beu permissão para escolher algum doce após a compra 
dos mantimentos. Ficou diante de uma vitrine, olhan-
do concentradamente para a variedade convidativa nas 
várias bandejas quadradas de vidro. Primeiramente, ela 
apontou para o conteúdo de uma das bandejas e disse: 
“Quero um desses”. Assim que o dono da loja ia apa-
nhá-lo, pedindo desculpas, se corrigiu: “Não, quero um 
destes”. Depois de vários instantes de indecisão dessa 
natureza, a mãe, perturbada, repreendeu-a, dizendo: 
“Querida, se apresse e decida”. A isto, a garota respon-
deu com sábia lógica: “Mas, mamãe, tenho apenas al-
guns reais para gastar!”.
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“Somente alguns reais!” “Somente uma vida!” Cuide-
mos em gastá-la sabiamente.

Precisamos ser lembrados constantemente disso. O 
finado rei George V, da Grã-Bretanha, conservava em 
sua mesa de trabalho um lema por esse motivo. Escrito 
por Stephen Grellet, quaker americano do século XIX, o 
lema dizia o seguinte:

Passarei por este mundo somente uma vez. Qualquer 

boa coisa, portanto, que possa fazer, ou bondade que 

possa mostrar a qualquer ser humano, devo fazê-la 

agora. Não devo adiá-la ou negligenciá-la, pois não 

passarei por este caminho outra vez.

Avis B. Christiansen apanhou bem a significação solene 
da brevidade terrena e a expressou em um dos seus poemas:

Somente uma vida para te ofertar

Jesus, meu Senhor e meu Rei;

Somente uma língua para te louvar:

As tuas misericórdias cantarei.

A devoção de um só coração

Seja, ó Salvador,

Consagrada somente à tua glória

Onde quer que eu for.



17

Somente uma Vida

Somente esta hora é minha, Senhor:

Seja a ti dedicada;

Cada momento que passa fique cheio

Da obra sagrada.

Ao meu redor as almas morrem perdidas:

Ajuda-me a elas levar

A mensagem salvadora de Cristo na cruz;

Assim teu nome glorificar.

Somente uma vida para te ofertar,

Toma-a, peço-te, Senhor.

Querendo obedecer-te, tudo te dou

Por causa do teu grande amor.

Tu que tudo deste por amor a mim,

Deixando a glória e vindo aqui,

Reclama esta vida para ser usada

Cada momento por ti.1

Portanto, nos defrontemos francamente com esta 
primeira grande verdade transformadora, somente uma 
vida, e perguntemo-nos honestamente se nossas ativi-
dades e nossas ambições atuais são dignas quando vistas 
sob esta luz.

1 Avis B. Christiansen, Low Voice Nº1 Hymnbook (Chicago: Moody Preu, 
1954), nº 10.
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