
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

você e todos os seus. Dando uma folheada no primeiro livro da Bíblia 
(Gênesis), pude observar uma expressão repetida várias vezes: “E Deus viu 
que ficou bom.” (Gênesis 1:10;12;18;21; 25). 

   
Após criar o homem, regozijou-se o nosso Deus afirmando: “E 

Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom”. (Gênesis 
1:31).   

 
De todos os seres criados, o homem é distinguido, considerando 

que fora criado “a imagem e semelhança de Deus” (Gênesis 1:26) e mais, 
Deus o elevou sobre todas as criaturas, atribuindo-lhe o domínio sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais.   

 
Como se tudo isto não bastasse, mesmo rebelando-se a criatura 

sobre o seu Criador, desejando ser igual a Ele, Deus decidiu resgatá-la através 
da morte vicária do seu único Filho (Jesus Cristo), pois a amava em demasia 
(João 3:16).   

 
Jesus, durante o seu ministério terreno, amava a “gente”. Não 

fazia distinção, posto que dirigia o seu olhar de amor e ternura para 
prostitutas, cobradores de impostos e, inclusive, para o ladrão que o ladeou 
durante a crucificação.   

 
Se assim fazia Jesus, assim deveríamos ser. Devemos ser seus 

imitadores, a nossa medida deve sempre ser a medida e estatura do nosso 
Cristo. A ordem que nos é dada é gostar de gente, amá-las 
incondicionalmente.   

 
E sobre gostar de gente, encontrei um texto interessante que 

gostaria muito de partilhar, posso? Então vai.   
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GOSTO DE GENTE   

 
Com a cabeça no lugar, de conteúdo interno, idealismo nos olhos 

e com os pés no chão da realidade.   
 
Que ri, que chora, que se emociona. Com um simples e-mail, um 

telefonema, uma canção suave, um bom filme, um bom livro, Um gesto de 
carinho, um abraço, um afago.   

 
Gente que ama e curte saudade, gosta de amigos, cultiva flores, 

ama os animais; admira paisagens, poeira e chuva.   
 
Gente que tem tempo para sorrir com bondade, semear perdão, 

repartir ternuras, compartilhar vivências E dar espaço para as emoções que 
fluem, com naturalidade, de dentro de seu ser!   

 
Gente que gosta de fazer as coisas de que gosta, sem fugir de 

compromissos difíceis e inadiáveis, por mais desgastantes que sejam. 
 
Gente que colhe, orienta, se entende, aconselha, busca a 

verdade e... Quer sempre aprender, mesmo que seja com uma criança, com 
um pobre, com um analfabeto.   

Gente de coração desarmado, sem ódio e preconceitos baratos. 
Com muito AMOR dentro de si. Gente que erra e reconhece; cai e se levanta; 
apanha e assimila os golpes, tirando lições dos erros, e fazendo redentoras 
suas lágrimas e sofrimentos. Gosto muito de gente assim. E desconfio...  

  
Que é deste tipo de gente Que DEUS também gosta!   
 
Gente como você... DEUS TE ABENÇOE!!!   
 
(Pr. Pedro, Ministério Apoio). 

 


