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Meus queridos amigos, bom dia! Que o Senhor Deus, criador de 

todas as coisas, misericordioso, bondoso e justo, esteja com você e todos os 
seus entes queridos nesta terça-feira. 

 
Quem tem um conceito de infalibilidade dos discípulos de Jesus, 

incorre em grande equívoco. “Não há nenhum justo, nem um sequer” 
(Romanos 3:10), afirmou o apóstolo Paulo, a igreja de Roma. Nesse rol ele 
também se incluíra quando reconheceu: “Miserável homem que sou! Quem 
me livrará do corpo desta morte?”. 

 
Esse preâmbulo, circunscrito a Paulo, amolda-se perfeitamente a 

todos os demais discípulos. Sigamos, por exemplo, ao Evangelho de Marcos 
10:35-45, e lá encontraremos um relato retratando a “humildade” de Tiago e 
João, filhos de Zebedeu. Observem, bem, a proposta que fizeram ao Mestre: 

 
"Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir". "O que 
vocês querem que eu lhes faça?", perguntou ele. Eles 
responderam: "Permite que, na tua glória, nos assentemos um à 
tua direita e o outro à tua esquerda". 
 
A resposta de Jesus não poderia ser outra: “VOCÊS NÃO SABEM O 

QUE ESTÃO PEDINDO...”. 
 
Concluiu o Santo Mestre: 
 
"Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes 
das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem 
poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, 
quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo; 
e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois 
nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida em resgate por muitos". 
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Possivelmente eles ficaram perplexos, dado que a natureza deles é 

a mesma nossa, ou seja, queremos ser servidos ao invés de servir. 
Acreditamos que a felicidade é conquistada pelo possuir, e o compartilhar, 
quanto muito, somente para os da família. 

 
Vivemos tempos em que não há lugar para OUTROS, antagonizando 

inúmeros mandamentos recíprocos (Romanos 12:10; João 15:17; 1ª 
Tessalonicenses 4:18; João 13:14; Tiago 5:16 ... ). 

 
No texto a seguir, pincelado do livro “As mais belas parábolas de 

todos os tempos”, de Alexandre Rangel, encontramos um relato, desenvolvido 
no imaginário do autor, mas bastante contemporâneo. 

 
AS COLHERES DE CABO COMPRIDO 
 
Dizem que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o 

inferno. Foram primeiro ao inferno. Ao abrirem a porta, viram uma sala em 
cujo centro havia um caldeirão de sopa e à sua volta estavam sentadas 
pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher de 
cabo comprido, que lhes permitia alcançar o caldeirão, mas não a própria 
boca. O sofrimento era grande. 

 
Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram 

em uma sala idêntica à primeira: havia o mesmo caldeirão, as pessoas em 
volta, as colheres de cabo comprido. A diferença é que todos estavam 
saciados. 

 
- Eu não compreendo – disse o homem a Deus – porque aqui as 

pessoas estão tão felizes enquanto na outra sala morrem de aflição, se é tudo 
igual? 

 
Deus sorriu e respondeu: 
 
- Você não percebeu? É porque aqui eles aprenderam a dar comida 

uns aos outros. 
 


