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

você e todos os seus. Hoje vamos retornar ao tema discipulado e quem nos 
ministra, sabiamente, é Dallas Willard. Nos diz, o referido autor, no seu livro 
“A Grande Omissão”, que um indivíduo que não é “discípulo sempre tem 
algo mais importante a fazer ou de que se ocupar do que se tornar 
semelhante a Jesus Cristo”.   

 
Seguir a Cristo, para aqueles apóstolos, significou que “a família 

e o trabalho eram colocados de lado por longos períodos para 
acompanhar Jesus enquanto ele andava de um lugar para outro 
anunciando, mostrando e explicando o controle ou a operação de Deus 
naquele momento e lugar.”   

 
A natureza tem muito a nos ensinar e não foi sem razão que Deus 

a utilizou para demonstrar a Jó os seus planos e a sua soberania. E sobre ser 
discípulo, aprenderemos com o “Bambu”, com uma parábola da atualidade 
que muito bem exemplifica real significado do discipulado. Sigamos ao 
escrito: 

 

O BAMBU   
  
Era uma vez um lindo jardim no coração do Reino do Oriente 

onde, ao entardecer, o Senhor do jardim saía para passear. De todos os que 
habitavam o jardim, o mais bonito e amado era o nobre e gracioso Bambu. 

  
A cada ano que passava, o Bambu ficava mais bonito e gracioso. 

Ele estava ciente do amor e admiração que seu Senhor tinha por ele. Ainda 
assim era humildade e meigo. Muitas vezes quando o vento vinha deliciar-se 
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no jardim, o Bambu dançava e balançava alegremente, sacudindo-se, 
balançando-se, agitando-se e dobrando-se em profunda alegria. Ele 
comandava a grande dança do jardim, e o seu Senhor, ao observá-lo, ficava 
encantado com tamanha beleza.   

 
Um dia o Senhor se aproximou do Bambu para contemplá-lo. Com 

um olhar de expectativa e curiosidade, o Bambu baixou a sua copa até o chão 
em reverência para cumprimenta-lo cheio de amor. O Senhor disse: “Bambu, 
Bambu eu poderia te usar?”   

 
O Bambu disse: “Senhor, estou pronto, use-me como quiser.” 

Bambu, a voz do seu Senhor tornou-se grave, “eu teria que cortá-lo. O Bambu 
estremeceu atemorizado.   

 
“Me cortar Senhor? Eu, a quem meu Senhor me fez o mais 

gracioso dentre todos do jardim? Cortar-me? Oh, isso não! Isso não! Use-me 
para fazê-lo feliz, meu Senhor, mas não me corte!”   

 
“Meu amado Bambu”, a voz do Mestre ficou ainda mais séria, “se 

eu não te cortar não poderei te usar.”   
 
Fez silêncio no jardim. O ventou deixou até de fluir, prendera a 

respiração. O Bambu baixou lentamente a sua copa até o chão e falou: 
“Senhor, se não pode me usar a não ser que me corte, então seja feita a sua 
vontade, corte-me.”   

 
“Bambu, querido Bambu, eu terei que cortá-lo por inteiro, 

inclusive as suas folhas e ramos.”   
 
“Senhor, Senhor, me poupe! Corte-me e jogue a minha beleza 

por terra, mas o Senhor tem que cortar as minhas folhas e ramos também?”   
 
“Bambu, se eu não os cortar não poderei usá-lo para o propósito 

que tenho.” Desta vez até o Sol escondeu a sua face. Uma borboleta que 
ouvia tudo voou assustada para longe.   

 
O Bambu estremeceu diante dessa perspectiva e sussurrou: 

“Senhor, pode me cortar.”   
 
“Bambu, Bambu, eu terei que dividi-lo em dois e cortá-lo ao 

meio, até o seu coração”, disse o Senhor.  
  
“Senhor, Senhor, faça-se a Tua vontade!”, disse o Bambu.   
 
Então o Senhor do jardim cortou o Bambu e o jogou por terra, 

cortou seus ramos e o despiu das suas folhas, dividiu-o em dois e cortou o seu 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

coração. Levantando-o gentilmente levou-o a um córrego de águas cristalinas 
no meio de seus campos secos.   

 
O Senhor então deitou gentilmente o Seu querido Bambu pondo 

uma ponta no córrego e a outra no sulco que havia na terra no seu campo. O 
córrego cantou as boas-vindas. Á água pura e cristalina correu alegremente 
pelo corpo dilacerado do Bambu até os campos que estavam secos, que 
ansiosamente esperavam ter a sede saciada.   

 
Então plantou-se arroz naqueles pastos que eram secos, mas 

agora regados. Os rebentos cresceram. Chegou a época da colheita. Naquele 
dia, o Bambu, que outrora fora tão glorioso em sua majestosa beleza, agora 
se encontrava ainda mais glorioso no seu quebrantamento e humildade. Em 
sua beleza, ele era vida abundante. Mas quebrantado ele tornou-se num canal 
de vida abundante para o mundo do seu Senhor!   

 
“Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém 

quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois 
quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha 
causa e pelo evangelho, a salvará. Pois, que adianta ao homem ganhar o 
mundo inteiro e perder a sua alma?” (Marcos 8:34-36). 


