
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

e todos os seus. Convenhamos, há livros e “livros”, e muitos, apesar das capas 
bem produzidas e chamativas, no que se refere a conteúdo deixam muito a 
desejar.  

  
Nos relacionamentos também é assim, podemos observar que 

muitos, não obstante a aparência (bem apresentados e “arrumados”) pouco 
tem a nos apresentar de relevante. Sobre esta temática, encontrei um escrito 
de Hagton (www.umbet.org.br), intitulado “A Capa e o Conteúdo”, que 
gostaria de compartilhar. Posso? Então segue adiante:  

  

A CAPA E O CONTEÚDO!  
  
Você concorda com o provérbio que diz: “Não julgue um livro 

pela capa”? Já fui muitas vezes enganado por causa da “embalagem”. Será 
que engano assim já aconteceu com você? Talvez você já se enganou com um 
livro, uma roupa, uma carta, um presente, um emprego, uma escola, um 
curso, a igreja, sei lá! Essas coisas são tão possíveis e comuns que nem é de 
tanta relevância assim, não é mesmo? Mas e quando o engano é com pessoas?  

  
Você já conheceu alguém que te passa uma impressão, porém 

depois, com o tempo, você vê que não é nada daquilo que pensava? Às vezes a 
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impressão ruim passa a ser boa, mas e quando há decepção? Que impacto isso 
traz para a sua vida? Seguramente é uma situação muito desconfortável!  

  
Falar das impressões que temos “dos outros”, é fácil! Mas será 

que você não causa decepção às pessoas que te rodeiam? Sei que ninguém é 
perfeito, mas será que você já se preocupou alguma vez com isso?  

  
O apóstolo Paulo ensina que todo aquele que reconhece Jesus 

como único Senhor e Salvador, torna-se uma “Carta Viva”. Ele demonstra que 
o valor desta “Carta” é muito superior à tinta e ao papel. Essa pessoa que foi 
reconciliada a Deus através de Jesus, passa a desejar ser como Jesus foi!  

 
A “Carta Viva” do Senhor Jesus recebe um novo desejo, uma 

nova vontade e uma capacidade de seguir em obediência a Deus. É assim que 
as pessoas que te rodeiam passariam a perceber a diferença de vida que você 
manifesta no seu dia-a-dia. Um florescer que não murcha!  

  
Conclusão: O Senhor tem se revelado ao homem, de várias 

maneiras e de várias formas! Mas toda e qualquer revelação correta a respeito 
de Deus se dá pelo Filho, O qual marca o coração do homem com o Seu 
Espírito. E é o Espírito Santo de Deus que tornar o homem uma Carta Viva. 
Reavalie como está a sua vida, pois talvez você mesmo é o que mais detesta 
nos outros! Veja se você é um bom exemplo? Ande como Jesus andou, ande 
com Ele. Siga o Exemplo do Mestre e veja o impacto que sua vida trará sobre 
aqueles que te rodeiam. Seja uma “Carta Viva”. Pense nisto.  

  
Observe o ensino de 2ª Coríntios 3:2-3:  
 

“A única carta que eu necessito são vocês, vocês mesmos! Só 
em ver a boa mudança em seus corações, todos podem ver 
que nós fizemos uma obra de valor entre vocês. Eles podem 
ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta 
escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, 
não esculpida na pedra, mas em corações humanos”.  

  
Que possamos, neste novo dia, como cartas vivas do Senhor, 

sermos relevantes na vida daqueles que nos cercam.  
 

 


