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Queridos amigos, bom dia! 
Que outro livro atingiu o patamar de 

mais de 6 (seis) bilhões de exemplares 
impressos? Nenhum outro, a Bíblia é o 

livro mais estudado e lido no mundo. 
Diferentemente de outros escritos, não é 

um livro para ser lido açodadamente. Há 

aqueles que se gabam de lê-la várias vezes em 
um ano, como se tal fato significasse 

entendimento. 
 

Uma coisa é certa, nada, mais nada mesmo, 
deve substituir sua leitura diária. Se você ainda não a leu hoje e está 

dedicando seus preciosos minutos para fazer a leitura dessa reflexão, pare por 

aqui. Pegue a sua bíblia e vá meditar nos seus ensinos. Como um livro 
sagrado, faça uma breve oração antes de se dedicar a sua leitura. Se você 

nunca a leu, comece pelos evangelhos. Após a leitura de Mateus, Marcos, 
Lucas e João, siga para Atos. É um livro que vai lhe contar como se organizou 

a primeira igreja e, com ela, os primeiros problemas enfrentados pelos 

apóstolos.  
 

Os evangelhos contam a história de JESUS CRISTO. Se você está 
iniciando, nada melhor do que lê-los e relê-los. A bíblia é um livro vivo e a sua 

leitura em períodos distintos de sua vida, trará experiências e ensinamentos 
distintos. Nunca deixe de fazer ao que está sendo lido as seguintes perguntas: 

Quem escreveu? Onde? Em que época? Para quem? O que essa leitura tem a 

ver com minha vida? O contexto é extremamente importante para uma exata 
compreensão do que foi lido. 

 
E sobre esse LIVRO SAGRADO, compartilho hoje uma história que 

muito bem exprime a importância que a Bíblia deve ter em nossas vidas. 
Segue adiante: 

 

O LIVRO SAGRADO 
 

Há muitos anos, existiu um homem muito rico que, no dia do seu 
aniversário, convocou a criadagem à sua sala para que recebessem presentes. 

Colocou-os a sua frente na seguinte ordem: cocheiro, jardineiro, cozinheira, 

arrumadeira e o pequeno mensageiro. 
 

Em seguida, dirigindo-se a eles, explicou o motivo de os haver 
chamado e, por fim, fez-lhes uma pergunta, esperando de cada um a sua 

própria resposta. Essa foi a pergunta feita: 
 

- O que prefere você receber agora: esta bíblia ou este valor em 

dinheiro? 
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- Eu gostaria de receber o livro sagrado – respondeu, pela ordem, 
o cocheiro. – Mas como não aprendi a ler, o dinheiro me será mais útil! 

 
Recebeu, então, a nota, de valor elevado na época, e agradeceu 

ao patrão, que lhe pediu que permanecesse em seu lugar. 
 

Era a vez do jardineiro fazer a sua escolha. Escolhendo bem as 

palavras, ele disse: 
 

- Minha mulher está adoentada e, por essa razão, tenho 
necessidade do dinheiro; em outra circunstância escolheria, sem dúvida, a 

bíblia. 
 

Como aconteceu com o primeiro, ele também permaneceu na 

sala depois de receber o valor das mãos do patrão. Agora, pela ordem, falaria 
a cozinheira, que teve tempo para elaborar bem a sua resposta: 

 
- Eu sei ler, porém nunca encontro tempo para sequer folhear 

uma revista; portanto, aceito o dinheiro para comprar um vestido novo. 

 
- Eu já possuo uma bíblia e não preciso de outra; assim prefiro o 

dinheiro – informou a arrumadeira, em poucas palavras. 
 

Finalmente, chegou a vez do mensageiro. Sabendo-o bastante 
necessitado, o patrão adiantou-se em dizer-lhe: 

 

- Certamente você também irá preferir dinheiro para comprar 
uma nova sandália, não é isso, meu rapaz? 

 
- Muito obrigado pela sugestão. De fato, estou precisando muito 

de um calçado novo, mas vou preferir a bíblia. Meus pais me ensinaram que o 
conhecimento é mais desejável do que o ouro... – disse o pequeno 

mensageiro. 

 
Ao receber aquela bonita bíblia, o menino, feliz, a abriu e, nisso, 

caiu aos seus pés uma moeda de ouro. Virando outras páginas, foi deparando 
com outros valores em notas. Vendo isso, os outros criados perceberam o erro 

que cometeram e, envergonhados, deixaram o recinto. 

 
- Que Deus o abençoe, meu filho, e também os seus pais, que tão 

bem ensinaram a valorizar a verdadeira riqueza. 
 


