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José Aíres era um matuto velho, 65 anos de idade, daqueles nascidos 
e criados em um arraial! Marcado pela vida, homem de trabalhos, mas nem 
por isso insensível. Recentemente ele foi evangelizado por um missionário, 
tendo recebido de bom grado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua 
vida. 

 
 Um dia, ele sentou-se sob uma grande árvore e observou o sol se pôr. 

De repente, ele foi inundado por recordações de sua vida. Suas lágrimas 
nublaram sua visão e ele começou a lembrar de sua infância, ali mesmo 
naquele arraial. Com certo esforço, ele conseguiu lembrar até das feições de 
seus pais, casal humilde e honrado.  

 
Aíres se lembrou das brincadeiras com seus cinco irmãos: as 

pescarias, rouba-bandeira, cabra cega e o “Judas”. A vida corria solta e sem 
pressa naquela época. Ele lembrou do dia em que conheceu sua esposa, a 
dona “Milóta”, mulher de rara beleza, professora da única escola do arraial! 
Ela se apaixonou por aquele jovem iletrado, que tinha uma paixão pela vida, 
que contagiava a todos. A professorinha só aceitou se casar com ele com a 
promessa de que ele aprenderia a ler e escrever, o que ele fez, a “trancos e 
barrancos”. 

 
Aíres lembrou de sua primeira casinha, de pau a pique, pequenina 

como a casinha do “João de barro”, mas onde ele foi feliz ao lado de sua 
Milóta. O tempo passou e eles tiveram três filhos, dois meninos e uma 
menina. Em suas lembranças, ele sentiu a mesma dor que sentiu quando 
soube que sua mulher estava com o pulmão fraco, tomado pela “chistose”. 
Ele agonizava todas as vezes que via sua Milóta perder o fôlego ou 
desmaiar. Ele se contorceu de dor ao lembrar de seu semblante sereno 
sobre o caixão.  No enterro, a cena ficou marcada para sempre em sua 
memória: Enquanto o caixão era coberto por terra, ele chorava com três 
crianças abraçadas em suas pernas, chorando pela mãe. A partir daí sua 
vida não fez mais sentido e ele enveredou-se na bebida, tentando em vão 
esquecer sua dor. 

 
A noite chegou silenciosa e calma! Aíres não sentia vontade de sair do 

lugar! As lembranças de uma vida inteira podem durar muito, mas ele sentiu 
que devia lembrar, que devia perdoar, que devia chorar!  

 
Quando Aíres começou a lembrar dos últimos acontecimentos, seu 

semblante começou a mudar e o sorriso tomou conta do lugar onde havia 
tristeza! O refrigério inundou sua alma sedenta. Ele não podia imaginar 



como o seu encontro com Deus podia ter feito tanta diferença em sua alma. 
Aquelas lembranças foram uma despedida final do “homem velho!” Depois 
de pesado na balança, Aíres julgou que seu estado atual era melhor que o 
primeiro e que as coisas passadas ficaram para trás e que tudo se fez novo. 
Aíres como um velho louco começou a gritar, sobrepondo o canto da mata: 

 
- Eu sou nova criatura, eu sou filho do Deus Altíssimo! 

 
A partir daquele dia, a amargura e o temor afastaram-se de seu 

coração e ele começou a pregar vida nova àqueles que estavam cansados e 
sedentos! Não havia um grotão sequer em que ele não fosse levar a palavra! 
Ele aproveitou os anos de vida que Deus lhe concedeu! Quinze anos após 
herdar a salvação, ele descansou em paz, sepultado ao lado de sua amada 
Milóta! Em seu cortejo havia trinta e sete carros de boi, cento e vinte 
membros fiéis de sua congregação e toda a população do arraial. Como 
último pedido, uma placa foi fixada sobre o seu túmulo: “Ele fez a vida valer 
a pena”! 
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