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Bom dia, meus queridos amigos! Uma portentosa quarta-feira para 

você e todos os SEUS. Quem são os “seus” a qual me referi na saudação? 
Acredito que é uma questão de fácil dedução, não é mesmo? Pois bem, mas há 
lares em que os “seus” não estão recebendo a atenção devida, não que não 
queiram, mas as preocupações, o trabalho, as atividades na igreja são tantos 
que sobra muito pouco tempo para o desfrute familiar. 

  
A Bíblia nos traz muitas recomendações para os “seus”. Em 

Deuteronômio 6:5-7, a ordem expressa é: “Ame o Senhor, o seu Deus, de todo 
o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas 
estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com 
persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em 
casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando 
levantar.”  

 
Em 1ª Timóteo 3:5, há uma dura palavra: “Pois, se alguém não 

sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de 
Deus?”.  

 
Ainda em 1ª Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, mais uma séria 

advertência: “Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos 
de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.”  

 
Que tempo e, o mais importante, que “qualidade de tempo” que 

você tem dedicado para os “seus”? Falar de Deus não é repassar-lhes mantras 
ou orações pré-formatadas, não chamo a isto de amor, mas farisaísmo. Contar-



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

lhes do amor de Deus é inteirá-los da sua experiência pessoal com o Senhor, do 
quanto Ele tem lhe assistido nos momentos de dificuldade, do quanto Ele, 
apesar dos seus erros, tem administrado clemência a sua vida.  

 
Então, meu querido, se você é um “ativista” de igreja, vai 

continuamente ao templo, o empregado padrão no trabalho, mas não tem 
tempo para cuidar dos seus, não tem criado oportunidades para compartilhar o 
amor de Deus com os de sua casa, você tem negado a fé e “é pior que um 
descrente”.  

 
Sobre o tema, gostaria de compartilhar uma história intitulada 

“Uma plantinha rara”. O meu desejo é que este relato faça você levar a sério 
o cuidado com os “seus”.  

 

UMA PLANTINHA RARA  
 
Havia uma jovem muito rica, que tinha tudo: um marido 

maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que lhe pagava muitíssimo bem, uma 
família unida. O estranho é que ela não conseguia conciliar tudo isso. O trabalho 
e os afazeres lhe ocupavam todo o tempo, e a sua vida estava deficitária em 
algumas áreas.  

 
Se o trabalho lhe consumia muito tempo, ela tirava dos filhos; se 

surgiam problemas, ela deixava de lado o marido. E, assim, as pessoas que ela 
amava eram sempre deixadas para depois. 

 
Até que um dia seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um 

presente: uma plantinha muito rara e caríssima, da qual havia apenas um 
exemplar em todo o mundo.  

 
E disse à jovem:  
 
- Filha, esta plantinha vai ajudá-la muito mais do que você 

imagina! Você terá apenas que regá-la e podá-la de vez em quando; às vezes, 
conversar um pouquinho com ela, e ela lhe dará em troca esse perfume 
maravilhoso e essas lindas flores.  

 
A jovem ficou muito emocionada, afinal, as flores eram de uma 

beleza e perfume sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiam, 
o trabalho consumia todo o seu tempo e a sua vida, que continuava confusa, 
não lhe permitia cuidar da plantinha. Ela chegava a casa, olhava a plantinha, 
suas flores, e ela estava lá, não mostrava qualquer sinal de fraqueza ou morte, 
apenas estava lá, linda, perfumada. Então ela passava direto.  

 
Até que um dia, sem mais nem menos, a plantinha morreu, as 

flores murcharam. Ela chegou a casa e levou um susto! Estava completamente 
morta: suas raízes estavam ressecadas, suas pétalas caídas e suas folhas todas 
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amareladas. A jovem chorou muito e contou ao pai o que havia acontecido. Seu 
pai, então, respondeu:  

 
- Eu já imaginava que isso aconteceria, e eu não lhe posso dar 

outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era única, assim como seus 
filhos, seu marido e sua família: todos são bênçãos que Deus lhe deu, mas você 
tem de aprender a regá-los, podá-los e dar-lhes atenção, pois, assim como a 
plantinha e suas belas flores, os sentimentos também morrem.  

 
Você se acostumou a ver a plantinha sempre lá, sempre florida, 

sempre perfumada e esqueceu-se de cuidar dela. (Belas Parábolas sobre Amor, 
Alexandre Rangel, ed. Leitura).  

 
Meu amado, se você tem uma plantinha que tem carecido de sua 

atenção, corra, ainda dá tempo, comece a regá-la, a partir de hoje, ao 
amanhecer, entardecer, à noite, em todo o tempo, com o portentoso amor de 
nosso Deus, antes que seja tarde. 
 


