
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Bom dia, meus 
queridos amigos! Uma ótima 
semana para você e todos os 
seus. A conversão, o novo 
nascimento e o processo de 
santificação é algo que 
acontece naturalmente para 
aqueles que se reconhecem 
culpados, pecadores e 
manifestam arrependimento 
diante de Deus. Para os 
“bons”, no entanto, essa é uma 
decisão difícil de acontecer, 
posto que, no seu senso, 
diante do mar de perversidade que paira pelo mundo, ele é uma pessoa boa e 
os seus méritos justificam que Deus tem a obrigação de reconhecê-lo e 
compensá-lo. Afinal, raciocina ele, eu nunca matei nem roubei ninguém, sou 
uma pessoa de paz; trabalho assiduamente pelo meu pão diário, sou dedicado 
à minha família, respeito os meus pais, sou fiel a minha esposa e 
“religiosamente” não perco uma missa ou um culto no domingo. 

 
Semelhante entendimento, encontramos em um homem de 

influência, segundo relata Lucas 18, a partir do versículo 18, que foi ao 
encontro de Jesus para perguntar-Lhe o que seria necessário para obter a vida 
eterna. Após reconhecer-se “bom”, considerando que cumpria com rigor a Lei 
desde a adolescência, Jesus tocou-lhe na parte em que não havia “bondade” 
alguma, ou seja, o apego aos seus bens e ao dinheiro; recomendando-o que 
vendesse tudo e distribuísse aos pobres. Daquele encontro, aquele homem 
que se julgava “justo”, saiu cabisbaixo, triste, pois era muito rico e não estava 
disposto a abrir mão disso. 

 
Encontrei uma parábola da atualidade que ilustra bem essa 

questão. Permita-me compartilhar: 
 

SOU CULPADO 
 
Um sábio rei pediu para visitar a prisão de seu palácio e começou 

a escutar as queixas dos presos. 
 
- Sou inocente, meu rei – dizia um acusado de homicídio. Vim 

para cá porque quis assustar minha mulher e, sem querer, a matei. 
 
Outro dizia: 
 
- Acusaram-me de suborno, mas tudo o que fiz foi aceitar um 

presente que me ofereciam. 
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Todos os presos clamaram inocência ao rei. Até que um deles, 
um rapaz de pouco mais de vinte anos, disse: 

 
- Sou culpado. Feri meu irmão numa briga e mereço o castigo. 

Este lugar me faz refletir sobre o mal que causei, e como me arrependo de ter 
dado cabo daquele que era sangue do meu sangue. 

 
O rei, ao ouvir o relato, imediatamente, chamou os guardas e 

ordenou-lhes: 
 
- Expulsem esse criminoso da prisão imediatamente! Com tantos 

inocentes aqui, ele acabará por corrompê-los! 
 
No Senhor há redenção, no Senhor há misericórdia, e uma vez 

que nos apresentemos a Ele com o coração contrito, suplicando perdão pelos 
nossos pecados, Ele é rico em perdoar, como nos assevera João: “Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados, e nos purificar de toda a injustiça”. (1ª João 1:9). 
 


