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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica semana para 
você e todos os seus familiares. Zapeando pela internet, encontrei no site 
administradores.com, uma descrição interessante sobre os quatro tipos de 
temperamentos, a saber:  

 
SANGÜÍNEO – atores, vendedores, oradores, recepcionistas, 

desportistas; Qualidades – comunicativo, destacado, entusiasta, afável, 
simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo, etc.; Defeitos – 
pusilânime (falta de decisão de coragem), volúvel, indisciplinado, impulsivo, 
inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. 

 
COLÉRICO – produtores, construtores, líderes, professor, ditador, 

político, gerente, líder de movimentos; Qualidades – enérgico, resoluto, 
otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso; Defeitos – iracundo 
(propenso à ira), sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, 
autossuficiente, insensível, astucioso. 

 
MELANCÓLICO – artistas, músicos, poetas, inventores, 

decoradores, filósofos, mestres, contador, esteticista, escritor; Qualidades – 
habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal, 
dedicado; Defeitos – egoísta, amuado, pessimista, teórico, antissocial, crítico, 
vingativo, inflexível. 

 
FLEUMÁTICO – diplomatas, administradores, professores, 

técnicos, cientista, líder, médico, artista plástico, dona de casa; Qualidades – 
calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, 
diplomata, bem-humorado; Defeitos – calculista, temeroso, indeciso, 
contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. 

 
Bom, na minha modesta opinião, talvez a questão tenha sido 

exposta de uma forma muito simplista, contudo, alguns estudiosos são 
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enfáticos em afirmar que o apóstolo Pedro seria um SANGUINEO. Falava antes 
de meditar; tinha um espírito descontraído; era uma pessoa calorosa, vivaz, 
do tipo “alma de festa”. Se numa reunião de algumas pessoas encontramos 
sorrisos, com certeza, entre elas, estaria um sanguíneo falando. 

 
Falando um pouquinho de Pedro, com base no capítulo 22 de 

Lucas, o nosso caçula (Davi), hoje, nos traz o escrito “Tratados com graça”: 
 

TRATADOS COM GRAÇA 
Davi De La Fuente Cezar 
 
Renúncia. Como se o ato de negar o próprio orgulho pudesse 

mover corações, a abdicação pessoal é simplesmente a mais poderosa ponte 
de manutenção de relacionamentos, mais do que o próprio acordo mútuo ou, 
até mesmo, a intimidade. Tanto é que, amigo que é amigo se faz presente 
mesmo em ambiente de discordância ou menosprezo. Todavia, como se não 
bastasse a incapacidade humana de priorizar o bem-estar do próximo, temos 
as nossas almas constantemente cobertas de insegurança que, se alimentada, 
pode desfazer qualquer laço e enraizar desconfiança até em base rochosa. A 
possibilidade de queda espiritual é igualmente tão real quanto a nossa 
determinação para falhar na ociosidade. No capítulo 22 de Lucas, a negação 
de Pedro nada mais é do que um espelho de nossa vivência cristã, refletindo o 
descuido do cristão em desonrar a Deus quando posto em posição de total 
autonomia do cuidado divino, uma ilusão profunda demais para ser mantida 
em sigilo ou ignorada dos nossos passos. 

 
Como o filho que nega a mão do pai em seus tempos de criança, 

no texto elucidado Pedro idolatra a amplitude de seus próprios movimentos 
quando se vê acima da sua própria natureza pecaminosa, como alguém capaz 
de trilhar os próprios caminhos em direção a Cristo mesmo estando 
distanciado dEle (Lucas 22:54; Eclesiastes 8:8; Gálatas 5:26)! O fato é que, 
independentemente de nossas próprias limitações, não existe lugar mais 
seguro para se permanecer do que nas mãos desse Pai que se coloca sempre à 
disposição como fonte de perdão e da verdade, a nós concedidos na prática da 
oração e leitura da Palavra (Efésios 1: 17-19).  

 
Portanto, se o colocamos em segundo plano ou em um mesmo 

pedestal de várias outras prioridades, nos expomos a igual perigo, pois não 
nos encontramos habilitados a permanecer firmes na Sua promessa se não 
mensuramos a grandiosidade da Sua graça para conosco (Lucas 22: 55-60). 
Quando comparados com Pedro, nenhum de nós é, sob qualquer circunstância, 
uma exceção à regra. Sofrer pelo nome de Jesus só é possível quando a nossa 
identidade está irremediavelmente entrelaçada à nossa dependência com Ele 
(1 Pedro 4: 1-2; Filipenses 3: 7-11).  

 
Só assim, mesmo com batidas inconstantemente sintonizadas, 

nos guardamos de esquecer o mais belo dos presentes que já nos poderiam ser 
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concedidos: a salvação, dada puramente por graça! Ali, em Seus braços, 
temos a confiança de que independemos de nossas forças, mas sim do Médico 
dos médicos, sempre apto a resgatar e libertar o coração endurecido e cativo 
aqueles a quem Ele chama de filhos, a ponto de entregar o que Lhe é mais 
precioso por amor a nós (Lucas 22: 61-62; Gálatas 4: 4-7). 

 
Conclusivamente, somos duramente lembrados: nenhum de nós é 

imune a tropeços, não importando a condição em que estamos. Assim, somos 
aconselhados a centrar os nossos temores e expectativas no único que pode 
cobri-los e sará-los. A realidade é que o alerta do Filho não impedira Pedro de 
vacilar. Porém, o olhar de amor e perdão final dEle foi o estopim para a 
transformação daquele homem (2 Tessalonicenses 2: 12-14). A marca do 
Evangelho não estava apenas sendo carregada nas costas do Cristo, mas 
também no arrependimento usufruído no coração do discípulo, que agora se 
via menor e ainda mais dependente da misericórdia do Seu mestre. O 
diagnóstico é bem claro: somos todos condenados à morte eterna quando 
fincados em nosso orgulho. Em oração, diariamente, oramos para que o início 
do tratamento venha na forma de arrependimento, para que – glorificando a 
Ele - a queda evolua em graça e a dor em perseverança (2 Timóteo 2: 11-13)! 


