
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

você e todos os seus entes queridos. Comparações? Você costuma fazer 
comparações? Acredito que todos nós assim agimos. Eu, por exemplo, quando 
vou comprar algum produto tenho o costume de compará-lo com outro 
assemelhado e o processo de escolha acontecerá sobre aquele que, ao meu 
julgar, parece mais vantajoso observada a relação custo-benefício. 

   
Jesus quando ensinava também fazia uso de comparações, 

tomemos por exemplo o evangelho de Mateus 13:24-30: "O Reino dos céus é 
como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto 
todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se 
foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os 
servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ‘O senhor não 
semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? ’ ‘Um 
inimigo fez isso’, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: ‘O senhor 
quer que vamos tirá-lo?’ Ele respondeu: ‘Não, porque, ao tirar o joio, 
vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até à 
colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o 
joio e amarrem-no em feixes para ser queimado; depois juntem o trigo e 
guardem-no no meu celeiro’ ".   

 
Mas será que podemos comparar as pessoas? Acredito que não. As 

Santas Palavras nos ensinam a não agir assim, senão vejamos: “Pois em Deus 
não há parcialidade”. (Romanos 2:11); "Agora percebo verdadeiramente 
que Deus não trata as pessoas com parcialidade,” (Atos 10:34); “Meus 
irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam 
diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo.” (Tiago 2:1). 

  
Encontrei um texto de Roberto Shinyashiki nesse enfoque e 

gostaria de compartilhá-lo. Segue adiante: 
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Tudo ou Nada   
 
Você já reparou que as pessoas vivem fazendo comparações? 

Comparam uma com as outras ou com elas mesmas. Não se dão conta de que 
comparar é negar a beleza que existe em cada um. 

   
Alguém sempre sai perdendo quando entra nesse esquema. 

Imagine quando você comenta ou pensa:   
 
“O Marcos era mais carinhoso que você...” (perceba como você 

se sente infeliz agora); “A Sônia era mais batalhadora que você...” (e ela não 
está mais com você); “Se eu fosse tão refinado quanto o Mário...” (Você se 
sente tão inferior assim?).   

 
Ao fazer comparações, você perde a chance de ver o quanto o 

outro é único e especial. O Sílvio não será exatamente o Sílvio, mas a 
continuação do Manuel, que por sua vez é a continuação do Sérgio. E 
comparar a pessoa que está com você com outra, do passado, tem o mesmo 
valor que beber, sempre, com o copo sujo da bebida anterior. E a bebida de 
agora é que sai perdendo... Curta o seu presente. Compreenda a pessoa que 
está ao seu lado.   
 


