
O ULTIMO DIA DE NOSSAS VIDAS 
 
 

 
 O silêncio! Profundo e reverente silêncio! Era assim que nos 
mantínhamos vivos em nosso culto proibido: eu e meus três filhos pequenos. 
Estávamos assentados em nossa pequena mesa na sala. A penumbra não me 
impedia de ver as lágrimas que eles derramavam em silêncio: um misto de dor, 
sofrimento, mas, também de esperança. 
 
 “Eles” tentaram nos roubar a esperança, como se ela estivesse ao seu 
alcance e não cravada em nossos corações, selada por um selo inviolável. 
Conseguiram nos ferir, levando aquela que enchia nosso dia com sua 
presença. Ela foi alegrar-se agora na presença do Pai.  
 
 É certo que o Inimigo nos caça em todos os cantos da terra e o édito do 
rei nos determina um culto diabólico, que não podemos aceitar. Nossas mãos 
vazias colhem nossas lágrimas dia a dia, como se elas fossem o alimento 
diário, o maná do Céu. 
 
 Meus filhos olham para mim como se eu pudesse lhes guardar do fim 
que se aproximava: lento, obscuro, mas inevitável. Eu lhes disse que em breve 
nossas almas estariam lado a lado com nosso Salvador, onde não haverá mais 
dor nem tristeza. 
 
 Eu podia sentir seus corações pulando dentro do peito. Apesar da fé 
genuína, nada havia lhes preparado para o âmago da morte. Em nosso tempo a 
fé gerava mártiris mesmo na infância. 
 
 Quando eu vi as luzes e o barulho, me ajoelhei com eles para uma última 
prece: abraçados, nos amando em silêncio, entre lágrimas, vimos os céus se 
abrindo e o Filho de Deus nos estendendo suas mãos feridas, ao mesmo tempo 
em que nossos olhos viam as botas negras que invadiam nossa paz com o 
barulho de suas armas. 
 
 Eu não consegui chorar por meus filhos, pois, antes que o pudesse, 
ouvimos uma voz suave dizendo: Vem filho amado, tu guardastes a minha 
palavra, não tivestes vergonha de mim, entra no repouso do teu Senhor! 
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