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Bom dia, queridos amigos! Uma magnífica quinta-feira feira para 

você e todos os seus entes queridos. Andei meditando no Evangelho de 
Mateus, no capítulo 25, e encontrei, entre os versículos 33 a 46, que a forma 
como tratamos os invisíveis deste mundo serão, no dia do julgamento final, 
tomados em conta pelo nosso Pai Celestial. 

 

OVELHAS, BODES E OS INVISÍVEIS  
 
Haverá uma separação nítida de OVELHAS e BODES, sendo que os 

bodes serão aqueles que passaram pelos invisíveis – naquele contexto - 
(estrangeiros, nús, enfermos e presos) e nada fizeram. A esses bodes o Senhor 
dirá: “Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para 
o diabo e seus anjos” (Mateus 25:41). 

 
Em 19.08.2013, a Revista Carta Capital publicou um triste relato: 
 
“Em 11 de julho deste ano, em seu penúltimo dia de vida, a 
cadeirante Meire Oliveira começou a sentir fortes dores no 
peito. Diante da situação que não passava, seu companheiro 
acionou o serviço do Samu. O socorro, porém, não veio. Meire 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK4safksDLAhUFhJAKHfC4ARwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flounge.obviousmag.org%2Fa_bruta_flor%2F2014%2F09%2Fo-essencial-invisivel-aos-olhos.html&bvm=bv.116636494,d.Y2I&psig=AFQjCNGyXS8p5A2_CewmrYjTimrBnXXV_w&ust=1458043663463475


 

Roberto de Albuquerque Cezar 

continuou a passar mal. Novamente, o Samu foi acionado no 
início da manhã do dia seguinte; outra vez o socorro não veio. 
Quando o carro do Samu finalmente chegou, às 10 da manhã, 
não havia mais nada a ser feito: Meire já havia morrido. Seu 
corpo ainda permaneceu sete horas exposto na Praça da Sé – 
local onde morreu – até que o IML chegasse para removê-lo. 
 
O drama de Meire não aconteceu por acaso. Ela era uma das 
cerca de 15 mil pessoas que vivem nas ruas de São Paulo. Trata-
se de uma população marcada pela invisibilidade social, sujeitas 
a um sem-número de vulnerabilidades, como a fome, o frio, a 
dependência química e a violência física. Uma população que 
sofre diariamente as consequências de um preconceito enraizado 
em praticamente todos os setores da sociedade: de transeuntes 
a policiais, de comerciantes a servidores da saúde”. 
 
Meire Oliveira somente passou a ter o seu nome conhecido 

quando fora identificada por familiares no Instituto de Medicina Legal. 
 
Certa feita, um professor universitário, distribuiu aos seus alunos 

um teste para a nota. Era uma questão discursiva onde havia uma única 
pergunta: “Qual o primeiro nome da mulher que fez a limpeza desta sala de 
aula hoje pela manhã?”. 

 
Os alunos ficaram atônitos, só podia ser uma piada, viam-na 

diariamente, sabiam que ela era alta, tinha os cabelos escuros, uns 50 anos, 
mas daí saber o nome dela é outra questão? 

 
Todos, sem exceção, entregaram a prova em branco, mas havia 

uma indignação generalizada no ar: Como admitir um teste desses para nota? 
Aquele mestre esclareceu. Na carreira, vocês vão se deparar com 

muitas pessoas. 
 
Todas têm seu grau de importância. Elas merecem a atenção de 

vocês, mesmo que seja um simples sorriso ou um simples “bom dia”, “olá”, ou 
“como vai”. 

 
Um dos alunos expressou: “Eu nunca mais esqueci essa lição e 

também acabei aprendendo o primeiro que o primeiro nome dela era Maria, 
nome pelo qual passei a saudá-la todos os dias logo que chegava à 
universidade.”. 

 
Você pode até se considerar uma pessoa de projeção, de 

importância, mas o mais importante é o respeito ao próximo e o valor que 
você deve dar aos mais humildes, aos invisíveis da sociedade. Não agiria assim 
Jesus? Seja um imitador dele! 
 


