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Bom dia, meus queridos amigos! Com a graça de nosso Deus 
chegamos a mais um dia de vida. Na semana que passou, falamos um 
pouquinho sobre julgamentos precipitados, como somos rápidos em formar 
convicções sobre fatos e pessoas sem uma análise mais criteriosa.  

 
O texto que compartilho hoje, de autoria de Alexandre Rangel, nos 

leva a um contexto bem parecido, não obstante o enfoque esteja mais centrado 
no pré-julgamento que fazemos de determinadas pessoas meramente pela 
aparência. Enxertados na família de Deus, através de Jesus Cristo, somos a 
prova viva de que Ele não faz acepção de pessoas. É o que nos assevera: 1ª 
Samuel 16:7 -“O Senhor, contudo, disse a Samuel: "Não considere a sua 
aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o 
homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração"; Romanos 2:11 – “Pois em 
Deus não há parcialidade”; Atos 10:34 -"Agora percebo verdadeiramente que 
Deus não trata as pessoas com parcialidade”; Tiago 2:9 – “Mas se tratarem os 
outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela Lei 
como transgressores”, entre outros.  

 
Sigamos, então, ao texto intitulado “A Catadora de Vidro”:  
 

A CATADORA DE VIDRO 
 
Uma família de cinco pessoas estava passeando na praia. As 

crianças estavam tomando banho de mar e fazendo castelos na areia quando, 
ao longe, apareceu uma velhinha. Seu cabelo grisalho esvoaçava ao vento e 
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suas roupas estavam sujas e esfarrapadas. Resmungava qualquer coisa, 
enquanto apanhava coisas da praia e as colocava em um saco.  

 
Os pais chamaram as crianças e pediram-lhes que ficassem longe 

da velha. Quando ela passou, curvando-se de vez em quando para apanhar 
coisas, sorriu para a família, mas seu cumprimento não foi respondido. Semanas 
mais tarde, souberam que a velhinha dedicara a vida à cruzada de apanhar 
caquinhos de vidro da praia para que as crianças não cortassem os pés. 
ALEXANDRE RANGEL (As mais belas parábolas de todos os tempos, Volume 
III, Ed. Leitura). 
 


