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APRESENTAÇÃO

As verdades do tempo é uma obra sincera, profunda e con-
tagiante. Thiago Brado reuniu, ao longo das páginas que 

seguem, uma experiência intensa de pensar as três realidades 
mais profundas – e ao mesmo tempo complexas – da existên-
cia humana: o presente, o passado e o futuro. Refletir sobre o 
tempo é, antes de tudo, posicionar-se frente a uma realidade 
inerente à vida de cada pessoa.

Revisitar o passado, por vezes, pode trazer doces lembran-
ças ou memórias de feridas não cicatrizadas, necessárias para 
a compreensão de quem nos tornamos e da forma como en-
frentamos as situações adversas da vida. Ao mesmo tempo que 
pensar demasiadamente no futuro pode nos sequestrar a beleza 
de viver o agora.

Ao percorrer estas páginas, Thiago Brado, com leveza, nos 
conduz a reflexões sobre a forma como estamos nos relacionan-
do com o tempo, com as pessoas e consumindo nossos dias, 
com provocações que despertam para o essencial, para o que é 
mais valioso: o amor.

O Editor
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INTRODUÇÃO

Antes de qualquer explanação sobre o que será este livro, gos-
taria de agradecer a você por estarmos juntos aqui e nas 

próximas páginas. Talvez você já conheça minhas outras obras 
literárias ou mesmo musicais, por isso já considero muito todo 
esse carinho. Sou grato! Mas, se você acaba de se interessar 
pelo tema deste livro e não me conhece, gostaria de lembrá-lo 
de algo: seja bem-vindo! Afinal, a ideia é que você conheça a 
si mesmo nestas páginas e descubra entre as linhas onde está o 
seu coração e como você tem cuidado dele. Eu sou apenas uma 
desculpa, uma pequena desculpa, diga-se de passagem (risos).

Tudo começou quando uma amiga perdeu sua mãe vítima 
de um câncer. Sentado na minha cama (na época, ainda sol-
teiro e morando na casa dos meus pais), coloquei o violão no 
colo, caneta e papel sobre a banqueta de madeira e cantarolei 
e rascunhei por algumas horas. Nascia numa tarde de sábado 
a canção que seria futuramente o tema de muitas palestras, 
encontros, acampamentos, retiros e demais atividades eclesiais 
e não religiosas. Nascia “Verdades do tempo”, que, a propósito, 
inspirou também este singelo mas sincero livro.

Você vai perceber que a linguagem é simples e a estrutura 
se baseia em apenas três capítulos. Falaremos das três verdades 
do tempo. Tudo sobre passado, presente e futuro.

Não há nada mais perturbador do que viver amarrado ao 
passado, desperdiçando o presente e ansioso ou com medo do 
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futuro. Nossos monstros crescem cada dia quando não sabe-
mos viver o que temos de viver. Nossas dores aumentam quan-
do não resolvemos o que tem que ser resolvido, e os nossos 
medos criam raízes profundas quando nos acovardamos ao 
olharmos para frente.

Despretensiosamente, fiz uma pesquisa no meu Instagram. 
Pedi aos meus seguidores que me dissessem, no privado, quais 
eram as suas dores emocionais, aquilo que doía ao ser falado, 
lembrado ou imaginado. E me chocou perceber que nada foi 
surpresa. Mais de oitenta por cento reportou que suas dores 
estão ou no passado ou no futuro, e apenas vinte por cento 
citaram dores presentes.

Esses dados apenas comprovam que não estamos sabendo 
lidar com o tempo, pois não basta estarmos vivos, mas pre-
cisamos viver no tempo certo. Afinal, a vida não é um filme 
de ficção, nem mesmo uma série futurista com uma máquina 
do tempo. Dependendo da sua idade, eu diria que você ou 
viu muito “De volta para o futuro” ou “Vingadores: ultimato”. 
Encaixe-se onde lhe convém. Mesmo assim, nas duas situa-
ções, no DeLorean ou no invento do Tony Stark, o tempo é 
manipulado; porém, não é assim na vida real. Ou seja, passado 
é passado e não vai voltar. Futuro não nos pertence, porque 
ainda não chegou, e o hoje está acontecendo, então aproveite!

Abra sua mente e seu coração para pensar no que realmente 
importa, e boa viagem!

Espero que seu passado seja lembrado no presente, a fim 
de projetar com muito carinho um futuro melhor para você e 
para quem você ama.



CAPÍTULO 1

PASSADO NÃO VOLTA



“O mundo precisa saber a verdade:  
passado não volta...”.
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Como vemos e convivemos com o que passou

Vamos começar pelo mais difícil. O passado. Pode não ser 
o tempo mais difícil para você propriamente, mas é o que 

mais assombra, pelo menos à maioria das pessoas em todo o 
mundo.

O que faz o ser humano sofrer no presente nem sempre é 
o que acontece no momento presente, mas o que já aconteceu 
um dia e não foi resolvido, como traumas, más lembranças...

Você já fez a experiência de ouvir uma música e perceber 
que ela não lhe faz bem, pois o faz lembrar de algo ruim? Se já, 
você provavelmente mudou a frequência do rádio, trocou de 
música ou disse para alguém: “Desliga isso pelo amor de Deus! 
Eu não suporto ouvir essa música!”.

Isso quer dizer que você não gosta de parte do seu passado 
que foi vivido ao som de tal ou tais canções, ou até mesmo de 
grupos musicais. Chamo isso de “memória sonora”, “memória 
auditiva” ou “memória musical”. Não sei se são termos científi-
cos e/ou registrados, mas aqui vamos chamar dessa forma, ok?

Já sentiu algum aroma e lembrou de algo? Por exemplo, o 
cheiro do café sendo passado na hora, fazendo você se lembrar 
da casa no sítio dos seus avós, que você frequentava quando 
criança. Eu chamo isso de “memória olfativa”.

Esses dois exemplos servem de norte para o que vamos ver 
a seguir. Em resumo, elas são memórias registradas que vez ou 
outra são acionadas e resgatadas de maneira viva e quase real.

A minha análise nada científica, apenas por observar a mi-
nha vida e a vida dos meus próximos e até distantes, me fez 
pensar no quanto somos prisioneiros do passado. Temos car-
regado correntes e mais correntes. Está ficando pesado demais 
viver assim, atormentados pelas dores passadas que trazemos 
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para o nosso agora, sentindo de novo, e de novo, e de novo... E 
mais, sem a mínima perspectiva de cura.

Tudo que foi vivido, mas não resolvido lá atrás, vai ecoar 
agora e no futuro, até que seja de vez concluído e, então, dei-
xará de doer.

Já percebeu como as crianças são verdadeiras? Elas fa-
lam verdades que, às vezes, até envergonham os adultos. 
Pergunte o que quer para uma criança e corra o risco de 
ouvir o que não quer. Já fui dessas crianças sinceras demais. 
Falava que estava com fome na casa da amiga da minha 
mãe, gritava na missa que queria ir embora… E como não 
lembrar desta história:

Eu devia ter uns dez anos. Fomos para a cidade de Apa-
recida visitar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Meu 
pai ficou o dia todo me perguntando o que eu queria ganhar 
de presente, pois as lojinhas ao redor da basílica instigavam 
a criançada. Meu pai, com misericórdia e cuidado, percebia 
meus olhos brilhando ao ver tantos brinquedos pendurados. 
Ele queria me agradar. Mas eu sempre fui uma criança tímida, 
contida e introspectiva. Eu só expunha minhas vontades nas 
horas que não podia, o que era mais curioso.

Fomos na última missa do dia. Depois já pegaríamos es-
trada rumo ao Paraná. Quando fatidicamente veio a pergunta 
adocicada do meu pai, durante a missa: “Filho, fala pro pai o 
que você quer ganhar. O pai compra pra você”.

Mal sabia ele que eu amava assistir a desenho animado, e é 
claro que aos de super-heróis e justiceiros. Respirei fundo, por-
que, percebendo que aquela talvez fosse minha última chance, 
teria de vencer o medo e falar, senão iria para casa sem nada. 
Senti meu coraçãozinho acelerar, minhas mãos suarem frio e, 
dividindo o olhar entre a santa e o meu pai, sem medo de ser 
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feliz, falei em alto e bom som para todos ouvirem: “Eu quero 
uma espingarda!”.

Jesus amado! O “xiiiiiiiiuuuu” do meu pai foi mais rápido 
que um tiro de cartucheira.

“Dez velhinhas sorrirão a sua direita, vinte outros se assusta-
rão a sua esquerda, mas você não ganhará uma espingarda” (Thia-
go, capítulo 1, versículo 5).

E foi assim que mais uma vez fui sincero. Ah, essas crian-
ças... Vale lembrar que, além dos desenhos e filmes, meu avô 
materno tinha no sítio uma espingarda cartucheira. Eu acho 
que sempre tive vontade de ter uma parecida; é claro que de 
brinquedo, pois, mesmo depois de adulto, nunca quis segurá-
-la. Era coisa de criança mesmo.

Sobre a criança que você já foi um dia é que eu gostaria de 
falar. Sabe me explicar por que é tão fácil e real resgatar lem-
branças da nossa infância? Tanto os momentos bons como os 
ruins, é claro; porém, vamos focar nas boas lembranças. Você 
consegue se lembrar da escola, de alguns dos seus melhores 
amigos, dos banhos de chuva na rua com a garotada do bairro 
e das férias no sítio e na praia?

E como podemos ter lembranças tão vivas que acontece-
ram há tantos anos, mas não termos da mesma maneira recor-
dações de fatos mais recentes, de um mês, semanas ou dias?

Permita-me filosofar um pouco. Talvez porque a criança 
que fomos soubesse aproveitar o tempo de maneira pura e sim-
ples; porém, nós, hoje, apenas respiramos, agimos mecanica-
mente, mas não conseguimos viver o que estamos fazendo. Por 
isso, quase tudo passa despercebido e veloz. Não lembramos 
porque não vivemos. Não fixamos na memória porque não foi 
importante. Não vai fazer diferença no futuro porque também 
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não fez no presente. E aí então nos pegaremos por várias vezes 
dizendo a velha e empoeirada frase: “Eu era feliz e não sabia”.

Penso que estamos como que desfocados da realidade. En-
tra ano, sai ano e não temos foco, buscamos desesperadamen-
te viver diferentemente o ano que chega, mas mantemos os 
mesmos caminhos, fazemos as mesmas escolhas e repetimos os 
mesmos erros. Como alcançar o que nunca alcançamos, se não 
fizermos o que nunca fizemos? Impossível responder isso. É 
claro, límpido, puro e visível: erramos no presente o que tam-
bém erramos no passado, e continuaremos errando no futuro, 
se não resolvermos o passado no presente.

É como um intolerante a determinado alimento que pre-
cisa de doses menores do que causa a intolerância para que o 
organismo comece a se acostumar. Devemos ter coragem para 
mexer nas feridas ainda abertas, a fim de que um dia consiga-
mos vê-las como cicatrizes, mas sem dores.

Também é necessário deixar de viver de passado, pois o 
saudosismo é um grande perigo. Podemos correr o risco de 
viver lembrando nosso passado romântico e esquecer de fazer 
valer o agora.

Inclusive, há uma pesquisa que revelou que as lembran-
ças que temos do nosso passado não são puras. Elas sofrem 
alterações baseadas no que estamos vivendo no presente. Por 
exemplo, se não podemos mais comer doces devido à diabetes 
que desenvolvemos, teremos a tendência de dizer que, quando 
criança, amávamos doces, mas, na verdade, pode nem ter sido 
realmente assim. Nosso cérebro atualiza memórias velhas ba-
seado em fatos recentes, tornando o passado muitas vezes me-
lhor do que ele realmente foi. Isso explica muita coisa, não é?

Deixo claro que não acho ruim resgatar memórias e lembran-
ças. A nostalgia, às vezes, é muito legal. Nada como encontrar 
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um velho amigo e relembrar o passado com boas risadas. É ma-
ravilhoso revisitar áreas bem vividas da nossa história. Contudo, 
não é tão gostoso visitar lugares de dores e traumas, mas é tão 
necessário quanto. Boas memórias são para nos aliviar o presen-
te; já as más são responsáveis por prejudicar o nosso hoje.

A mala cheia e o Merthiolate

Por acaso você já parou para pensar no tamanho da mala 
que, mesmo sem perceber, estamos carregando? Qual a sua 
idade? Pois é, são esses anos todos dentro de uma mala. E, se 
já viajou para longe, sabe bem como funciona a dinâmica de 
uma mala.

Para iniciar a viagem, se você é uma pessoa organizada, vai 
ter arrumado muito bem todos os itens na mala, separando as 
calças das camisetas, reservando um cantinho para o chinelo e 
o sapato, outro para os produtos de higiene e outro ainda para 
as meias e roupas de baixo. Pois bem, consegue visualizar a di-
ferença entre o primeiro dia de viagem e o último, em relação 
a sua mala, não é? É exatamente assim que se encontra a nossa 
mala (da vida). Não como no primeiro dia, mas exatamente 
como no último dia, retornando para casa.

O que talvez tenhamos hoje seja um coração um tanto 
quanto bagunçado, memórias embaralhadas como cartas de 
baralho, prontas para começar o “rouba-monte”.

Perceba que ninguém nos ensinou a gerenciar nossas emo-
ções ou nossa vida. Não fomos ensinados a ir aprendendo com 
os erros, mas não faltou quem os apontasse. Na maioria das 
vezes, não tivemos um direcionamento sobre o que escolher; 
então, seguimos na “tentativa e erro”. Buscando acertar é que 
erramos muitas vezes. E os erros podem ser comparados a ra-
lados no joelho, que, um dia, de tanto se repetirem, acabam 



A S  V E R D A D E S  D O  T E M P O

18

deixando marcas eternas. Se puder, olhe agora para os seus joe-
lhos. Há marcas aí? Bem-vindo ao clube dos que caíram!

Se houvesse condições, iria pedir que você olhasse também 
para o seu coração. Com certeza, as marcas também seriam vi-
síveis. Mas como essas são mais complicadas que Física Quân-
tica, vamos seguir com o joelho ralado.

Eita! Lembrei uma música: “Porque um joelho ralado dói 
bem menos que um coração partido...”.

Vai começar o flashback...
“Querido diário, hoje não foi um dia legal. Descobri que 

mães são criaturas que Papai do Céu inventou, mas que costu-
mam mentir com aquele vidrinho vermelho na mão”.

Mentira! Nunca tive diário. Se tive, nunca escrevi nada. 
Mas, se tivesse escrito, isso com certeza estaria lá. Todos os dias, 
ou quase todos, eu brincava na rua com meus amigos. Aí está o 
que meu filho não vai ter (infelizmente): a liberdade de brincar 
na rua o dia inteiro, sem que se configurasse perigoso.

Lembro que eu acordava, tomava café e, sem demora, ia para 
a rua encontrar a garotada. Almoçava, ia para a escola e, no fim 
da tarde, retornava para casa, comia alguma coisa e ia para a rua 
de novo. Brincava até meus pais me chamarem para jantar. Por 
vezes, eu enrolava minha mãe e, depois do jantar, ainda voltava 
para finalizar a noite com “esconde-esconde”, “balança-caixão” 
ou “sirumba”. Na minha rua, essas brincadeiras dominavam.

Por mim, ficaria até à meia-noite, mas não era possível, 
pois minha mãe sempre aparecia com o chinelo na mão. Quan-
do não, meu pai apontava no muro e assobiava. Esse assobio 
valia mais que qualquer “Havaianas de Itu”.

Era dia de clássico na “rua Vicente Machado”, que de-
pois foi rebatizada para “rua do Artesão”. Os meninos da “rua 
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Descalvado” e da “Tijuco” também chegaram. Dividimos o 
time e começamos. No primeiro lance importante, muito per-
to do golzinho, de chinelos, recebi falta. Hora de “se consa-
grar”. Calibrei o chute e pow! Arranquei o tampão do dedão.

Sabe aquele courinho pendurado, misturando sangue e 
terra? Pois bem, atleta ferido precisa ir ao DM (Departamento 
Médico). E o médico, no caso, era minha mãe. Aquela que não 
mente, sabe? Ser puro, feito por Deus para amar seus filhos. 
Ela mesma!

– Mãe! (Choro) Meu dedo!
– Eita moleque, de novo esse dedo?
– Nossa, parece que eu quero mesmo chutar o chão. Eu 

amo chutar o chão, mãe. Minha vida é pra chutar o chão. Você 
não entende mesmo! Foi um acidente. Eu não gosto de chutar 
o chão! Ai!!

Quanta revolta, não acha? Pois, algumas vezes, “rolava” 
um drama desses mesmo (risos).

Alguém me segurava enquanto minha mãe, sem piedade, 
lavava meu pé ferido debaixo da torneira do tanque. Ao esfre-
gar o sabão neutro, eu sentia a minha pressão baixar e o céu 
se abrir ao som de Guns and Roses: “Knock, knock, knockin’ on 
heaven’s door...”.

Quando a sujeira escorria pelo ralo do tanque junto com 
minha esperança e dignidade, eu acreditava que nada mais po-
deria ser tão ruim. Afinal, meu dedão estava em carne viva e 
aquele courinho pendurado era só uma desculpa para eu acre-
ditar que ele ainda estava bem. Mas todos sabiam que ele não 
estava, menos eu.

Quando acreditava que já tinha terminado, lá de dentro 
surgia minha mãe com um vidrinho cilíndrico.


