
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Bom dia, meus queridos amigos. Uma ótima 
semana para você e todos os seus. O que você faria se 
Jesus lhe enviasse uma carta? Como reagiria se Ele 
dissesse que iria a sua casa ainda hoje?  

  
A Bíblia traz um relato 

semelhante, não que o anfitrião, aquele que 
iria abrigar Jesus em sua casa, tivesse recebido 
uma carta dEle. Mas o Salvador, a quem nunca 
avistara antes, lhe chamou pelo nome: Zaqueu. 
Milagrosamente Ele, o Cristo, havia revelado 
mais um destinatário da sua mensagem 
salvífica. Vamos ao texto?  

  
“E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, 
viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me 
convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu, e 
recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, 
dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. 
E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu 
dou aos pobres metade dos meus bens; e, se nalguma coisa 
tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-
lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este 
é filho de Abraão.” (Lucas 19:5-9).  
  
O evangelista Lucas relatou o encontro, entre Zaqueu e Jesus, e 

como ele, e os seus patrícios, reagiram à visitação divina. Esse pequeno 
relato, me trouxe a recordação um escrito que recebi, há alguns anos, de um 
amigo (Helio Aquino), intitulado “A Carta”. Vamos a ele?  

  

 A CARTA  
  
Ruth olhou em sua caixa de correio, mas só havia uma carta. 

Pegou-a e olhou-a antes de abri-la. Mas logo parou para observar com mais 
atenção. Não havia selo nem marcas dos Correios, somente seu nome e 
endereço. Bom, ela decidiu abrir e ler a missiva:  

  
“Querida Ruth, estarei próximo de sua casa, no sábado à tarde, 
e passarei para visita-la. Com amor, Jesus.”  
  
As mãos daquela mulher tremiam quando colocou a carta sobre a 

mesa. Por que o Senhor vai querer visitar-me? Não sou ninguém especial, não 
tenho nada para oferecer-lhe.  

  
Preocupada, Ruth recordou o vazio reinante nos armários de sua 

cozinha. Meu Deus, pensava, não tenho nada especial para oferecer-lhe. Terei 
que ir ao mercado e comprar alguma coisa para o jantar.  
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Os tempos estavam difíceis para Ruth. O seu salário minguara 

diante da crise que vivenciava o seu país. Ruth abriu a carteira e colocou 
todas as suas economias sobre a mesa: quinze moedas de pequena monta.  

  
Bom, comprarei pão e alguma outra coisa, disse ela. Ruth 

colocou o casaco e se apressou em sair.  
  
Pão francês, um pequeno pedaço de queijo e um litro de leite. 

Sobrou-lhe apenas doze centavos que deveriam durar até a segunda-feira.  
  
Mesmo assim, sentiu-se bem e saiu a caminho de casa, com sua 

humilde compra debaixo de um dos braços.  
  
- Olá, senhora, pode nos ajudar? Ruth estava tão distraída 

pensando no jantar, que não viu as duas pessoas que estavam de pé na 
rua estreita próxima a padaria. Um homem e uma mulher, com 
vestimentas gastas.  

  
- Olhe, senhora, estamos desempregados. Minha mulher e eu 

tivemos nossa casa tomada pelo banco, e estamos vivendo aqui na rua. 
Está fazendo muito frio e estamos com fome. Se a senhora pudesse nos 
ajudar, ficaríamos muito agradecidos. Disse aquele casal.  

  
Ruth voltou-se para os dois, observou-os com mais vagar, 

estavam sujos, malcheirosos e disse-lhes:  
  
- Queridos, como eu gostaria de ajudar, mas eu também estou 

passando por muitas dificuldades. Tudo o que tenho são alguns pães, 
um pedaço pequeno de queijo e um litro de leite, mas, esta noite, vou 
receber um hóspede muito importante e planejei servir isso para Ele.  

  
- Sim, senhora, entendemos. De qualquer maneira, somos gratos 

pela sua atenção. O pobre homem colocou os braços em volta dos 
ombros de sua mulher, e prosseguiram por aquela rua estreita.  

  
Ao vê-los saindo, Ruth sentiu um forte pulsar em seu coração.  
  
- Senhor, espere! – Disse ela.  
  
O casal parou a voltou a atenção para Ruth que ia na direção 

deles.  
  
- Olhem, aceitem este lanche. Conseguirei algo para servir ao 

meu hóspede – disse Ruth, enquanto estendeu a mão com o pacote do 
lanche.  
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- Obrigado, senhora, muito obrigado. A mulher, com lágrimas 
nos olhos, agradeceu com profunda afeição. Foi aí que Ruth pode 
perceber que a aquela pobre mulher tremia de frio.  

  
- Sabe, tenho outro casaco em casa, tome este aqui, ofereceu 

Ruth. Ela desabotoou o próprio casado e o vestiu naquela mulher.  
  
Sorrindo, voltou para o caminho de casa... sem o lanche, sem o 

casaco, sem nada para oferecer a seu importante hóspede.  
  
Ruth estava tremendo de frio quando chegou à porta de casa, e 

pensou que agora não tinha nada para oferecer ao Senhor.  
  
Procurou a chave rapidamente na bolsa, enquanto notava outra 

carta na sua caixa de correio.  
  
Que raro, o carteiro nunca vem duas vezes no mesmo dia, 

pensou.  
  
Ela então apanhou a carta e abriu-a e leu:  
  
“Querida Ruth, Foi bom vê-la novamente. Obrigado pelo 
delicioso lanche e pelo esplêndido casaco. Com amor, Jesus.”  
  
Ruth pôs-se a chorar, emocionada com aquela cartinha recebida 

do próprio Jesus.  
  
Nesse novo dia, guardemos em nossos corações o ensino de 

Mateus 25:37-40:  
  
"Então os justos lhe responderão: ‘Senhor, quando te vimos com 
fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? 
Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou 
necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo 
ou preso e fomos te visitar? ’ O Rei responderá: ‘Digo-lhes a 
verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, 
a mim o fizeram’”. 

 


