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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. Você sabe o que é legado? Segundo o dicionário “é uma 
disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa, é 
deixar algo, de valor ou não, para outra pessoa, e vem do latim, 
legatus.” 

  
Qual foi o legado de Judas Iscariotes? Infidelidade, traição. Doze 

eram os apóstolos, mas com o suicídio de Judas permaneceram quantos? 
Onze, e não é preciso muito esforço para essa conclusão, não é mesmo? Após 
ressurreto, Jesus permaneceu com os onze por quarenta dias e não indicou 
nenhum substituto para Judas, mas afirmou: “Certa ocasião, enquanto 
comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas 
esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei” (Atos 1:4).   

 
Esperar? Que é isso? Não costumamos esperar, temos que 

resolver logo. É assim que agimos, não esperamos o tempo de Deus. Pedro, 
assim como nós, não quis esperar, fez uma reunião com seus “convencionais” 
e escolheram dois nomes para participarem das eleições: José, também 
chamado de Barsabás, e Matias.   

 
Lançaram “sortes” e escolheram Matias.  
  
Qual o legado de Matias? Não há registro na Bíblia. O tempo de 

Deus chegou na estrada de Damasco (Atos 9:1-18), em que um perseguidor dos 
cristãos, Saulo de Tarso, fora escolhido por Deus para ser o décimo segundo 
apóstolo, passando-se a chamar Paulo. Como pude deduzir isto? Observando o 
seu legado.   

 
Qual a marca que Paulo carregava que o distinguia dos demais: 

“Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo”. (1ª Coríntios 11:1).   
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A referência de Paulo era o Senhor Jesus Cristo, e o seu objetivo 
fora o de “atingir a medida da plenitude de Cristo” (Efésios 4:13). E no 
final de sua jornada pode declarar: “Combati o bom combate, terminei a 
corrida, guardei a fé”. (2ª Timóteo 4:7).   

 
É sobre legado o texto que compartilharei no dia de hoje. De 

autoria do Pastor Gilson Bifano e intitulado “A banheira se foi...”. Vamos a 
ele?  

  

A BANHEIRA SE FOI...  
Por: Gilson Bifano   
 
Recebi de presente de uma senhora conhecida, doutora Alice 

Neves de Oliveira, um livro muito interessante. Alice no país das velhas 
árvores é um desses livros chamados “autorais”. Livros autorais são aqueles 
produzidos pelos próprios autores e não tem objetivo comercial, mas apenas 
de contribuir para o enriquecimento cultural. 

 
Dra. Alice escreve à bisneta Maria Fernanda várias lembranças de 

sua vida. Numa dessas reminiscências, conta o caso da banheira. 
  
Sua mãe, Dona Neném, como era mais conhecida, sempre 

sonhava em ter uma banheira para tomar seus banhos com mais conforto. Seu 
pai, Sr. Luiz, crente piedoso e funcionário público, sempre foi um homem 
ético e ciente de seu dever em testemunhar do evangelho. 

   
Certo dia, para surpresa de todos, é enviada à casa de doutora 

Alice, ainda menina, uma linda banheira francesa, novinha em folha. O 
detalhe é que a tal banheira tinha sido oferecida pelo Secretário de Obras 
Públicas do Estado do Rio de Janeiro, a qual o pai de doutora Alice era 
subordinado.   

 
Sabendo da procedência do dinheiro de tal benesse, Sr. Luiz, 

obriga os mesmos funcionários públicos que transportaram a banheira, para 
que levassem de volta, dizendo: “coloque a banheira dentro do caixote e 
leve-a para onde veio. Esse presente veio de uma repartição pública e isso 
não pode acontecer. É dinheiro do povo e ninguém tem o direito de usá-lo em 
presentes”.   

 
Dra. Alice conclui em seu livro: “Ele era cem por cento honesto. 

Não abria mão dessa honestidade e não se agredia. A admiração da mamãe se 
manifestou em seu silêncio. Ela o conhecia muito bem. Adeus banheira. 
Continuamos a tomar banhos de bacia, mas aprendemos uma grande lição de 
honestidade”.  

 
A banheira se foi, mas o legado ficou. Hoje doutora Alice tenta 

passar para a bisneta esse patrimônio moral. Legado não é o mesmo que 
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herança. Uma herança pode ser útil para nossos descendentes, mas um legado 
é mais precioso. Uma herança pode ser desfeita numa crise econômica, num 
negócio mal feito, mas um legado fica guardado para sempre no baú de nossas 
memórias.   

 
Que legado estamos deixando, como pais e maridos, para nossos 

descendentes? Será que os pais e avós de hoje estão deixando um legado de 
honestidade, de valores morais incorruptíveis?   

 
Tive também o privilégio de receber um legado de honestidade 

de meu pai. Dono de uma gráfica, certa vez recebeu uma proposta para 
imprimir notas fiscais frias em trocas de uma boa quantia financeira. Não 
pensou duas vezes: disse um “não” bem sonoro para o proponente.   

 
Podia se justificar diante das privações financeiras que 

passávamos como família, mas preferiu deixar um legado a se corromper. 
Precisamos de homens e mulheres que deixem esse tipo de legado aos 
descendentes. Se preocuparmos em transmitir esses valores aos nossos filhos, 
netos e bisnetos com certeza estaremos dando uma grande contribuição à 
nossa família e ajudaremos na construção de um país sem, ou pelo menos, 
como menos corrupção. 

Se tivesse aceitado a banheira, hoje ela não existiria mais. E 
nem história para contar. A banheira se foi, mas até hoje o legado 
permanece. 


