
As Últimas Palavras dos “Grandes Homens” da História 

No livro dos Salmos, capítulo 8, consta a seguinte pergunta: “Que é o homem, para 

que dele te lembres; e o filho do homem, que o visites?” É lógico que o salmo não 

termina aí, mas esta pergunta denota a forma frágil como o homem foi constituído, 

embora o orgulho, que, segundo Agostinho, transformou anjos em demônios, cega os 

seus olhos fazendo-o pensar que é um deus. 

Mas existem certos “mecanismos” que Deus usa para mostrar à Sua frágil criatura o 

que, na verdade, ela é. Dentre os muitos, cito os mais conhecidos e os mais eficazes: 

a DOENÇA e a MORTE. É justamente diante destas coisas que o homem tende – digo 

“tende” porque, por incrível que pareça, ainda há pessoas que mesmo diante dessas 

situações permanecem endurecidas pelo orgulho, mas são exceções, infelizes 

exceções – a “entregar os pontos”, “jogar a toalha”, enfim, demonstrar que, no fundo, 

tem medo, é inseguro diante da incerteza e da certeza de quão terrível será o seu 

destino se se mantiver ou se permanecer irredutível diante, como disse C. S. Lewis, 

do grito de Deus através da dor. 

As tristes declarações que exporei a seguir não são novidades; estão expostas em 

vários sites e blogs da internet, bem como são utilizadas em folhetos evangelísticos. 

Exponho-nas aqui como um meio mais rápido de acessá-las, para aqueles que 

passam pelo nosso blog. Vejamo-nas, então: 

Voltaire: Teve um fim terrível! Sua enfermeira disse: “Por todo o dinheiro da Europa 

não quero mais ver um incrédulo morrer!” Por toda a noite ele gritou por perdão.  

David hume: O ateu, gritou: “Estou nas chamas!” Seu desespero foi algo terrível. 

De Napoleão: Escreveu seu médico particular: “O imperador morre solitário e 

abandonado! Sua luta de morte é terrível…” 

Cesare Borgia, um estadista: “Tomei providências para tudo no decorrer da minha 

vida, somente não para a morte, e agora tenho que morrer totalmente 

despreparado!” 

YAGODA, chefe da polícia secreta russa: “Deve existir um Deus. Ele me castiga pelos 

meus pecados.” 

HEINRICH HEINE, o grande zombador, arrependeu-se posteriormente. Ao final da sua 

vida, ele ainda escreveu a poesia: “Destruída está a velha lira, na rocha que se chama 

Cristo! A lira que para a má comemoração, era movimentada pelo inimigo mau. A lira 

que soava para a rebelião, que cantava dúvidas, zombarias e apostasias. Senhor, 

Senhor, eu me ajoelho, perdoa, perdoa minhas canções!” 



Carlos IX, Rei da França: “Estou perdido, reconheço-o claramente!” 

Mazarino: Alma, que será de ti? 

Hobbes, um filósofo inglês: “Estou diante  de um terrível salto nas trevas!” 

Sir Thomas Scott, o antigo presidente da Câmera Alta inglesa: “Até este momento, 
pensei que não havia nem Deus, nem inferno. Agora sei que ambos existem e estou 

entregue a destruição pelo justo juízo do Todo Poderoso!” 

Nietsche: “Se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens!” 

Lênim: Morreu em confusão mental “Pedindo perdão a mesas e cadeiras!” 

A juventude revolucionária, assegura em alta voz que isto não é verdade, pois seria 

desagradável admitir que um dos ídolos de milhões se derrubou a si mesmo de 

maneira tão evidente.  

Sinowiew, Presidente da Internacional Comunista: “Ouve Israel, o Senhor nosso Deus 

é o único Deus!” Quando foi fuzilado por Stalin. 

Churchill: “Que tolo fui!” 

Yaroslawski, Presidente do movimento internacional dos ateus: “Por favor queimem 

todos os meus livros.Vejam o Santo! Ele já espera por mim, Ele está aqui!” 

Jesus Cristo: “Está consumado!” 

Não seria absurda tolice alguém esperar para chegar o dia em que sua alma irá 

separar-se do corpo, por ocasião da morte, para certificar-se desse fato? Não seria 
mais prudente avaliarmos a nossa vida hoje, para que, naquele dia, estejamos 

preparados? Lembremos o que disse o profeta: “Prepara-te... para te encontrares 

com... Deus”. 
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