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

e todos os seus entes queridos. Não temos mais jardins, quintais, um terraço 
com vista para a rua, hoje as casas são uma em cima da outra, coladinhas, 
algo chamado de edifício. O nosso tem 11 andares, com 42 casas coladas uma 
na outra. Após o trabalho, chego em minha casa, posta sobre outras quatro 
que estão abaixo. Tiro o sapato, dou aquele beijo gostoso nos filhinhos, e 
corro para o banheiro. Ah, que gostoso! Aquela chuvarada. Parece não só 
lavar o corpo, como a alma. A água nem muito quente, nem muito fria, morna 
o suficiente para relaxar o corpo e adequá-lo a uma vestimenta muito 
especial: o pijama.  

  
A família segue para a janta (esposa e filhos) e, num dado 

momento, um artefato revolucionário é ligado. Chamam de televisão. As 
atenções se voltam para as “notícias da hora”: corrupção na Petrobrás; lava-
jato; cristãos degolados; aumentos da água, energia e telefonia; assaltos; 
balas perdidas; homicídios; latrocínios; e outras tantas “notícias” que nos 
deixam estarrecidos para onde caminha a humanidade.  

  
O diagnóstico não exige muito esforço, “Há um Homem 

esquecido na terra”. Esse é o título de um escrito de Joubert da Silva 
Jerônimo Leite, que é paraibano, contabilista e professor universitário da 
PUC Campinas. Vamos ao texto?  

  



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

HÁ UM HOMEM ESQUECIDO NA TERRA  
Joubert da Silva Jerônimo Leite  
 
Cada vez mais o amor adormece  
Fazendo da vida um sonho ou um pesadelo  
Esquecimento é o que parece  
Mas a ausência é o que permanece  
Nunca estivemos tão perto  
Da ressurreição da carne  
Nunca estivemos tão longe  
Agora, do verdadeiro milagre  
Quem desceu à mansão dos mortos  
Hoje se vê abandonado  
Ali onde Ele jazia foi crucificado  
Aqui onde Ele reina não mais é lembrado  
Vagando por entre vidas e corações  
Continua a caminhar  
Mesmo sabendo da recusa  
E de que poucos  
O ouvirá Ele lembrará da glória  
Que O fez ressuscitar  
Imenso é o Seu coração  
Mas ninguém, ninguém estendeu-lhe a mão  
Mesmo assim, Sua voz esquecida  
Foi contemplada no terceiro dia  
Sua alma, Sua força e Sua grande honra  
Sua fé, Sua vida entregou sem chorar  
Nunca esqueceu um barco na praia  
Nunca deixou uma flor sem luar  
Mas hoje, “se falta pão porque falta trigo,  
Falta trigo porque não semeiam,  
E falta semeador porque ninguém  
Foi lá fora o chamar”  
O que realmente falta  
É alguém para ascender a luz  
É alguém para carregar a cruz  
O que realmente falta  
É a humanidade lembrar quem Ele é   
Lembrar que Ele é JESUS.  
  
Conclusão:  
  
Na Bíblia, não só o Apocalipse fala desses difíceis tempos pela 

qual passamos e das muitas outras coisas que ainda teremos que passar. No 
evangelho de Mateus, encontramos um anúncio profético (do próprio Jesus) 
dessas “notícias” que vemos diariamente nos jornais:  
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“Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas 
não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, 
mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e 
reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários 
lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os 
entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e 
vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. 
Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e 
odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão 
e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o 
amor de muitos esfriará...” (Mateus 24:6-12).  
 
A boa notícia que podemos guardar nos nossos corações, neste 

novo dia, comecinho de um novo ano, é o que encontramos no finalzinho do 
versículo 12: “mas aquele que perseverar até o fim será salvo”.  

 
Que possamos perseverar firmes no Senhor! 
 

 


