
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para 

você e todos os seus. FÁBULA OU REALIDADE, será a nossa meditação de hoje. 
A autoria é da UMBET (www.umbet.org.br). Diante do que será exposto, tenho 
uma pergunta: Você acha que as fotos de perfil, postadas na rede social, se 
parecem com os retratados? Reflita! Obviamente há exceções, não tenha 
dúvida, mas quase sempre elas estão dispostas exibindo uma imagem “muito 
melhorada” do seu amigo, da sua amiga. Alguns pequenos truques tornam o 
resultado apresentável: uma boa escova no cabelo; diminuir um pouquinho a 
luminosidade; um ângulo mais favorável, que esconde uma determinada 
imperfeição; e, por fim, a utilização de um bom recurso tecnológico – através 
de softwares e apps especializados.  

  
Eis uma questão sobre a qual devemos nos policiar, ou seja, 

apresentarmos uma imagem externa daquilo que não somos interiormente.   
Nos tempos de Jesus não existiam as redes sociais, nem muito menos a 
possibilidade de fixar a imagem humana digitalmente ou mesmo em papel 
fotográfico. O máximo que se poderia conseguir seria o reflexo em águas 
mansas ou em superfícies bem polidas. Ainda assim, apesar dessa limitação 
técnica, a classe dos religiosos eram especialistas em criar “perfis” 
imaginários, verdadeiros “Fakes” sobre si mesmos, fato este duramente 
denunciado pelo Senhor. Observe a Sua fala:  "Ai de vocês, mestres da lei e 
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fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por 
dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o 
interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de 
vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados: 
bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de 
imundície. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro 
estão cheios de hipocrisia e maldade.” (Mateus 23:25-28).  

  
Dito isto, sigamos ao escrito da UMBET:  
  

FÁBULA OU REALIDADE?  
  
Você gosta de ser fotografado? Eu corro de máquinas 

fotográficas, a não ser que eu seja o fotógrafo! A baixa autoestima deturpa a 
visão que temos de nós mesmos. Muitos não conseguem ter prazer em seu 
próprio visual. Você é assim? Talvez eu seja um desses, e hoje estou 
aproveitando essa reflexão para me reavaliar.  

  
Digamos que eu colocasse minha foto em um programa de 

computador com recursos para tratamento de imagens. Ali os “defeitos” 
seriam ajustados e a imagem (na medida do possível) ficaria perfeita. Pegaria 
então essa minha foto, tratada, e espalharia pelos canais de relacionamento 
que há na internet. Certamente eu ficaria bem na foto! “Uau que rapaz 
bonito!”  

  
Apesar de se tratar de uma boa ideia, aquele não seria eu. As 

pessoas que me conhecessem através daquelas fotos, na verdade nada 
saberiam a meu respeito. Isso seria uma ficção, ou melhor, uma “fábula”. 
Percebe?  

  
O apóstolo Pedro, segundo 2ª Pedro 1:16 (“De fato, não seguimos 

fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder 
e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo; pelo contrário, nós fomos 
testemunhas oculares da sua majestade.”), não contemplou apenas uma 
fotografia e nem aceitaria tal coisa do Salvador. Hoje somos desafiados a ser 
como ele foi, uma testemunha viva, verdadeira e real.  

  
Digo eu. Assim como Pedro, somos convidados, hoje mesmo, a 

abandonar as fábulas e vivermos uma vida verdadeira que dignifique o Senhor 
da Glória. Que possamos orar a Deus para que Ele nos livre de uma vida de 
aparências.  

 
 


