
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 

Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça-feira para você 
e todos os seus entes queridos. Outro dia nós falamos de dois personagens de 
Hanna-Barbera, o Lippy e o Hard. Lippy é um leão despreocupado e Hard é 
uma hiena pessimista, anda sempre resmungando e reclamando da vida. O 
apóstolo Paulo não era assim. 

 
Viver contente era uma especialidade dele, não que as tormentas 

e dificuldades não fizessem parte da sua vida, muito pelo contrário, estavam 
sempre presentes, embora fosse um servo dedicadíssimo a causa de Cristo. 
Mas, em Filipenses 4:11-12, Paulo pode afirmar: “... Sei o que é passar 
necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em 
toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou 
passando necessidade”. 

 
Encontrei, de Max Lucado, um texto intitulado “Todas as razões 

para ser contente”, retirado do livro “Aliviando a bagagem” que bem ilustra a 
condição, senão vejamos: 

 

TODAS AS RAZÕES PARA SER CONTENTE 
 
Você tem todas as razões para ser contente! 
 
Certa vez um homem foi a um pastor pedir um conselho. Ele 

estava no meio de um colapso financeiro. 
 
“Eu perdi tudo, “ ele se queixou. 
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“Ó, sinto muito ouvir que você perdeu sua fé.” 
 
“Não,” o homem corrigiu o pastor, “Eu não perdi minha fé.” 
 
“Ah, então, eu sinto muito ouvir que você perdeu seu caráter.” 
 
“Eu não disse isso,” ele corrigiu. “Ainda tenho meu caráter.” 
 
“Sinto muito ouvir que você perdeu sua salvação”. 
 
“Não foi isso que eu disse,” o homem discordou. 
 
“Eu não perdi minha salvação.” 
 
“Você tem sua fé, seu caráter, sua salvação. Parece-me,” o pastor 

observou, “que você não perdeu nenhuma das coisas que realmente 
importam.” 

 
Nem tampouco nós! Você e eu poderíamos orar como o Puritano. 

Ele se sentou para uma refeição de pão e água. Baixou a cabeça e declarou, 
“Tudo isto e Jesus também!” 


