
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Bom dia, queridos amigos! Um magnífico dia para você e todos os 

seus. Um dia, acompanhando o então juiz corregedor, estive na presidência do 
tribunal onde trabalho e ao ser saudado pelo desembargador-presidente este 
afirmou: “Ah, você é Roberto, o evangélico?” Respondi positivamente ao que 
ele retrucou: “Não bebe, não fuma, não dança, não sabe o que é viver”. 

 
Está no senso comum que nós, de confissão evangélica, somos 

meros coadjuvantes ou, figurantes, nesse palco que se chama vida. 
 
Jesus tinha uma concepção muito especial sobre o que é VIDA. 

Encontramos nas sagradas escrituras diversas passagens que nos ensinam o 
verdadeiro sentido da vida: “Nele estava a vida, e a vida era a luz dos 
homens” (João 1:4); “Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo 
odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna” (João 12:25); “Quem tem 
o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida” (1ª João 
5:12). 

 
Dos doces lábios do Salvador adveio a sentença: “Eu sou o pão da 

vida.” (João 6:48). 
 
Nesse mundo, evangélicos ou não, partilhamos um mesmo destino: 

“o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece 
sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece 
com o pecador; o que acontece com quem faz juramentos, acontece com 
quem teme fazê-los” (Eclesiastes 9:2). Não serão as expressões externas, como 
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o modo de vestir, o beber ou não beber, fumar ou não fumar, dançar ou não 
que nos distinguirão. 

 
O traço distintivo de Saulo, antes de conhecer a Cristo, era de um 

sujeito vingativo, cheio de si, perfeccionista no cumprimento das leis e que, 
prazerosamente, perseguia os cristãos. Ao conhecer o Salvador, recebeu novo 
nome (Paulo), passando a regozijar-se, estar alegre, nos bons e maus 
momentos, isto era o que o diferenciava. Essa deve ser então a nossa marca. 

 
Há alguns anos recebi um texto intitulado “O que é a vida” 

recebido, por e-mail, de uma amiga (Leocádia Auffinger). Gostaria de partilhá-
lo: 

O QUE É A VIDA? 
 
A vida é o oceano, 
A tristeza e a felicidade são os ventos, 
Os pensamentos são as pontas das montanhas, se erguem como 
ilhas, 
A vida de uma pessoa é o seu veleiro. 
Uma pessoa sábia 
É aquela que sabe usar os ventos 
Como força para se impulsionar, 
Usar as ilhas para o seu descanso durante a jornada 
Apreciar o balanço das ondas, como elas devem ser, 
E ao final da jornada, 
Abrir um sorriso e dizer: a viagem valeu a pena! 
Uma pessoa sem sabedoria 
É aquela que sempre transforma os ventos numa tempestade, 
Que ignora as ilhas, e as vêm sempre como 
Obstáculos as suas jornadas, 
Que acha que as ondas só podem estar no topo, 
Que no fim da jornada apenas conta quantas vezes as ondas 
Desceram e quantas vezes o barco virou. 
 
O meu desejo é que quando as cortinas do palco da vida se 

fecharem possamos afirmar, como Paulo, como protagonistas, que “Combati o 
bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” (2ª Timóteo 4:7). 
 


