
John Perritt leva a Bíblia a sério; ela é útil para toda a vida, 
tanto para coisas eternas como para situações corriqueiras. 
Conheço o autor e sei de seu constante desejo e capacidade 
de aplicar as Escrituras às questões práticas e cotidianas. Este 
livro ajudará o leitor a pensar de forma bíblica sobre como 
viver todos os dias em fidelidade ao Senhor e a remir o tempo.

— Rev. Emílio Garofalo Neto, MDiv, PhD
Pastor da Igreja Presbiteriana Semear  

(Brasília, Distrito Federal)

Em uma época repleta de preocupação com o lazer, o que 
os cristãos bíblicos devem fazer? Esta geração, talvez mais 
que qualquer outra antes dela, precisa de um conselho sábio 
sobre o uso de tempo e energia para dar glória a Deus. John 
Perritt despendeu muita energia considerando as questões 
levantadas pela cultura de hoje e o que ele escreveu aqui me-
rece nossa atenção. Ao evitar o excesso de espiritualização 
e os problemas advindos do conceito distorcido da criação, 
Perritt nos guia ao longo dos obstáculos com habilidade. 
Para alguns, ele será muito brando; para outros, exigente de-
mais - mas isso só demonstra seu cuidado ao abordar assun-
tos que nos despertam paixões. Esta é uma leitura essencial 
para os interessados em responder à questão: Como posso 
glorificar a Deus na busca legítima de lazer? Recomendo este 
livro de todo o coração.

— Derek W. H. Thomas, MDiv, PhD
Pastor da First Presbyterian Church  

(Colúmbia, Carolina do Sul)









Brasília, DF



Todos os direitos em língua portuguesa reservados por
Editora  Monergismo
SIA Trecho 4, Lote 2000, Sala 208 — Ed. Salvador Aversa 
Brasília, DF, Brasil — CEP 71.200-040
www.editoramonergismo.com.br

2ª edição, 2018 [2014]

Tradução: Josaías Cardoso Ribeiro Júnior 
Revisão: Maria Isabel Corcete Dutra
Capa: Bárbara Lima Vasconcelos
Projeto gráfico: Marcos Jundurian

Proibida a reprodução por quaisquer meios,
salvo em breves citações, com indicação da fonte.

Todas as citações bíblicas foram extraídas da 
Versão Almeida Revista e Atualizada (ARA),
salvo indicação em contrário.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Perritt, John
Seus dias estão contados: um exame sobre o gasto do nosso 

tempo & a eternidade diante de nós / John Perritt, tradução Josaías 
Cardoso Ribeiro Júnior – Brasília, DF: Editora Monergismo, 
2018 [2014].

    124 p.; 21cm.

    Título original: Your Days Are Numbered

    ISBN 978-85-62478-92-5

1. Vida cristã  2. Cosmovisão cristã  3. Bíblia
CDD: 248.4



“Ensina-nos a contar nossos dias,  
para que alcancemos coração sábio.”

Salmo 90.12 
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Introdução

Quando cursava o seminário, tive uma disciplina cha-
mada Liderança. Um dos nossos primeiros trabalhos para 
o curso era registrar, a cada trinta minutos, todas as nossas 
atividades. Isto é, se você escovasse os dentes, tomasse um 
banho e se vestisse num espaço de trinta minutos, deveria 
registrar tudo isso. Se gastasse trinta minutos no caminho 
para o trabalho, deveria anotá-lo. Durante duas semanas de-
veríamos fazer algum registro, de trinta em trinta minutos.

Para mim, duas coisas ficaram evidentes no percurso. 
Primeiro, tomei plena consciência da forma como gasto meu 
tempo e, segundo, fiquei perfeitamente consciente de que 
desperdiço boa parte dele.

Isso pode não parecer grande coisa, exceto pelo fato de 
que nosso tempo não é realmente nosso, mas de Deus. Não 
só isso, porém, esse é um recurso limitado. Você pode ser a 
pessoa mais rica do mundo e, ainda assim, não pode comprar 
mais tempo.  A realidade é que há um relógio correndo em 
algum lugar, neste momento, e é o relógio da sua vida. Neste 
instante, segundos que se tornam minutos, que se tornam 
horas, que se tornam dias, estão sendo riscados de sua vida.

É esclarecedor pensar que este pode ser o último livro 
que você lê. Este pode ser seu último dia na terra. Você tem 



12

SEUS DIAS ESTÃO CONTADOS

planos para hoje, amanhã e os anos futuros, mas eles podem 
nunca se efetivar. Muitos de nós conhecemos essa realidade, 
porém, não costumamos pensar que acontecerá conosco. E 
de fato, pode muito bem acontecer. Por que não seria com 
você? O que o deixa tão confiante em que não será?

Você pode deixar que essa realidade o aterrorize ou de-
prima, mas não é essa a perspectiva bíblica que deveríamos 
ter sobre o assunto. Além do mais, não é o propósito deste 
livro. Pelo contrário, o propósito deste livro é que a realidade 
morte/eternidade e uma quantidade limitada de tempo nesta 
terra o estimulem às boas obras para a glória de Deus. Use a 
quantidade limitada de tempo que Cristo adquiriu para dire-
cionar outros ao seu Reino.

Quando refletimos nas principais questões que a Igre-
ja encara hoje, a forma como gastamos nosso tempo pode 
não parecer o melhor tópico com que desperdiçar o nos-
so… tempo. Pensando em alguns temas importantes como, 
depressão, suicídio, abuso de drogas, adultério, fornicação, 
pornografia, desordens alimentares, divórcio, consumo de 
álcool na adolescência, evangelismo, discipulado, serviço… 
a lista pode continuar indefinidamente, porém, um ponto 
em comum entre esses tópicos é que todos se concretizam 
por nosso uso do tempo.

Vamos examinar alguns desses temas, com mais deta-
lhes, enquanto avançamos no livro; porém, eu gostaria de 
propor o seguinte: talvez a maneira como administramos o 
tempo que nos foi dado seja o maior problema com os cris-
tãos hoje. Talvez, se usássemos nosso tempo de um jeito um 
pouco diferente do restante do mundo, questões como divór-
cio, suicídio, abuso de drogas, vício em pornografia e outros, 
começariam a ser problemas menores. Entretanto, observan-
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do o modo como muitos cristãos gastam o tempo de Deus, 
vemos que de fato não é diferente do modo como incrédulos 
usam seu tempo. Enquanto prosseguimos, desejo que este 
livro nos instigue e desafie a promover algumas mudanças 
drásticas na forma como abusamos dos dias que Deus gra-
ciosamente nos deu.

No Salmo 90, Moisés equipara ser sábio a ter uma menta-
lidade de dias contados.  Todos sabemos que nossos dias nesta 
terra terminarão. Seja antes ou depois da volta de Cristo, nos-
sos dias terrenos têm um limite. Portanto, viver com um senso 
de urgência é uma obrigação, se queremos viver sabiamente.

Urgência pode causar ansiedade em alguns, essa não é, 
porém, a intenção do salmista. Pelo contrário, devemos vi-
ver com entusiasmo por tornar Deus conhecido. Usar nossos 
dias contados para divulgar as boas novas de Jesus Cristo é 
gastar o tempo com sabedoria. No entanto, as formas como 
o cristão costuma gastar seus dias parece implicar que ele 
viverá para sempre. Há pouca urgência. O foco é bastante 
terreno, não eterno.

Este livro foi escrito para mudar nosso foco.

De acordo com o salmista, se queremos um coração 
sábio, devemos contar nossos dias. Este livro examinará, do 
ponto de vista bíblico, o modo como usamos nossos dias 
para o cultivo desta mentalidade — considerar cada dia 
como uma vital oportunidade de viver para a glória de ou-
tro (Jesus). Tiago 4.14b diz: “Sois, apenas, como neblina que 
aparece por instante e logo se dissipa”. Temos pouquíssimo 
tempo antes que nos dissipemos; assim, não desperdicemos 
mais nada dele. Sejamos sábios e comecemos a contar nossos 
dias. Mas, primeiro, devemos guardar uma verdade funda-
mental diante de nós.




