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Queridos amigos, um bom dia! Uma magnífica 
quarta-feira para você e todos os seus. A Bíblia nos traz 
uma parábola, no Evangelho de Lucas 21:1-4, que assim 
afirma: "Jesus olhou e viu os ricos colocando suas 
contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma 
viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de 
cobre. E disse: "Afirmo que esta viúva pobre 
colocou mais do que todos os outros. Todos 
esses deram do que lhes sobrava; mas ela, da 
sua pobreza, deu tudo o que possuía para 
viver".  

 
A ilustração, a meu ver, vai muito além 

da mera contribuição financeira, mas nos remete ao 
relacionamento que Deus espera que todos nós tenhamos 
com Ele. O Senhor é exclusivista, não aceita a divisão da 
nossa atenção com mais ninguém. Não almeja o que nos 
sobra. Nos quer por inteiro.   

 
Uma relação desse talante exige entrega, 

entrega total. Exige que coloquemos acima de tudo e de 
todos o Senhor, nada pode estar acima dEle. E nesse 
contexto, encontrei um relato da atualidade bem 
interessante que gostaria de compartilhar. Vamos ao 
texto? 

   

A GORJETA   
 
Numa época em que um sorvete custava muito menos que hoje, 

um menino de dez anos entrou numa lanchonete e sentou-se à mesa. Uma 
garçonete colocou um copo de água na frente dele.  

 
— Quanto custa um sundae? — 50 centavos.  
 
O menino puxou as moedas do bolso e começou a contá-las.  
 
— Bem, quanto custa o sorvete simples? A essa altura, mais 

pessoas estavam esperando para serem atendidas e a garçonete começava a 
perder a paciência.  

— 35 centavos, respondeu-lhe, de maneira brusca. O garoto, 
mais uma vez, contou as moedas e disse-lhe:  

 
— Vou querer, então, o sorvete simples. A garçonete trouxe o 

sorvete simples, colocou-o na mesa e saiu. O menino acabou de tomar o 
sorvete, pagou a conta no caixa e saiu.  
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Quando a garçonete voltou, começou a chorar, à medida que ia 
limpando a mesa, pois ali, do lado da taça vazia de sorvete, havia 15 centavos 
em moedas, ou seja, o menino não pediu o sundae porque queria que sobrasse 
a gorjeta da garçonete. O pouco que tinha ele a deu. 

   
Que neste novo dia coloquemos o Senhor em primeiro lugar. 

 


