


Gostaria de ter pensado mais sobre o envelhecimento quando 
mais jovem. Se tivesse, talvez não precisasse da sabedoria 
de J. I. Packer. Mas não pensei, e por isso preciso! E que 
sabedoria maravilhosa a dele, do tipo que nos desafia, redire-
ciona nossa energia e nos prepara com a verdade bíblica para 
enfrentar nossos últimos anos de vida. Estou vivendo essa 
fase, em que “lidar” com meu “envelhecimento” se tornou 
algo cada vez mais urgente. E não consigo pensar em alguém 
que possa me oferecer compreensões mais úteis e encoraja-
doras do que J. I. Packer. Não espere até chegar aos sessen-
ta ou setenta anos para ler esse livro. Comece já e complete 
bem sua carreira.

Sam Storms, pastor titular da igreja Bridgeway Church, 
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos, e autor de 
Escolhidos e Dons espirituais (Vida Nova)

J. I. Packer, como de costume, oferece sábios conselhos àqueles 
que estão envelhecendo, para que o façam com “zelo”! Ele nos 
exorta a servir a Deus e à igreja da melhor forma, enquan-
to pudermos. Esse é um encorajamento repleto de devoção  
e inspiração.

Marva J. Dawn, teóloga, preletora, autora das obras Being 
well when we’re ill, In the beginning, GOD e Talking the walk

Especialistas dizem que a proporção da população de idosos 
nos Estados Unidos aumentará 80% nas próximas décadas. 
É mais importante do que nunca cultivar uma mentalidade 
bíblica sobre como viver nossos últimos anos para a glória 
de Deus. Queremos terminar bem a carreira (2Tm 4.7), e 
bons pastores se preocupam em preparar suas ovelhas para 
que façam precisamente isso. Completando a carreira com 



alegria é uma obra que reúne reflexão bíblica e conselhos 
pastorais sábios, verdadeiros, oportunos e edificantes sobre 
esse assunto tão premente. O livro do dr. Packer fala ao 
coração dos idosos, daqueles que os amam ou cuidam deles 
e daqueles que um dia também se tornarão idosos. Como 
alguém que teve o privilégio de conhecer J. I. Packer desde 
a adolescência, ler essas palavras — escritas a partir de sua 
própria experiência pessoal, comunhão com Deus e conheci-
mento da Palavra — é comovente para mim, para dizer o 
mínimo. Mas isso apenas faz a verdade penetrar mais fundo. 
E isso é bom.

J. Ligon Duncan III, chanceler e professor de Teologia 
Sistemática e Histórica da cátedra John E. Richards, 
Reformed Theological Seminary, Jackson, Mississippi, 
Estados Unidos
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1
Todos envelhecemos

Em junho de 2012, quatro dias foram reservados 
para celebrar o jubileu de diamante da monarca 

veterana da Europa, Sua Majestade Britânica Elizabeth 
II, rainha do Reino Unido e da Comunidade das 
Nações Britânicas. Eu, que sou britânico por nascimento 
e canadense por opção, identifiquei-me com a celebra-
ção e, em seu quarto dia, comecei a escrever este livro.

O livro aborda aqueles que, assim como eu, 
estão bem avançados na estrada do envelhecimento. 
Hoje em dia, nós, os idosos (como já ouvi nos cha-
marem), somos classificados em três grupos: idosos 
jovens (dos 65 aos 75 anos), idosos velhos (dos 75 
aos 85 anos), e idosos mais velhos (com mais de 85 
anos). Tanto a rainha Elizabeth II quanto seu mari-
do são classificados como idosos mais velhos; ela tem 
94 anos, e ele, 99.

A rainha é uma pessoa notável. Incansavelmente, 
ao que parece, continua a fazer o que vem fazendo 
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há seis décadas, e mais: acena com tímida simpatia 
para as multidões por quem passa e cumprimenta 
a uns e a outros com um sorriso, principalmente as 
crianças que encontra pelo caminho. Já se passaram 
mais de sessenta anos desde que fez seu juramen-
to público, diante de Deus, de que serviria os cida-
dãos da Comunidade das Nações por toda a vida. Ela 
tem feito isso com dedicação até agora e sem dúvida 
continuará fazendo enquanto tiver condições físicas. 
Assim, podemos esperar ver mais chapéus mode-
lo Pork Pie e ouvir mais de sua voz clara e agradá-
vel enquanto seu reinado prosseguir. Ela é uma dama 
cristã determinada a cumprir sua promessa até o fim. 
Merece nossa admiração irrestrita.

Eu mesmo, como cristão, cidadão da Comunidade 
das Nações e integrante do grupo dos idosos mais 
velhos que celebrou com Deus seu próprio compro-
misso de vida, pretendo seguir o exemplo de fideli-
dade inabalável da rainha, e escrevo estas páginas na 
esperança de convencer outros a fazerem o mesmo.

Enquanto escrevo, estou ciente de que alguns de 
meus colegas não estarão plenamente comigo neste 
ponto. Não porque seu compromisso cristão seja menos 
sólido do que o meu, mas porque hoje eles sofrem 
limitações quanto ao que podem pensar e fazer, dada a 


	completando_a_carreira_com_alegria
	completando_a_carreira_capa

