
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

você e todos os seus. Os invisíveis da sociedade. Me encanta em Jesus a sua 
capacidade de enxergar aqueles que eram marginalizados na sociedade em 
que vivia. Ele fez isto com Mateus, um coletor de impostos (Mateus 9:9; 10:3), 
o chamando para ser um dos seus discípulos. Fez isto, também pessoalmente, 
com Zaqueu, chefe dos publicanos e cobrador de impostos, com os dez 
leprosos (Lucas 17:11-19) e com a mulher samaritana (João 4:9). Empoderava 
os invisíveis também através de parábolas, assim como fez com a “Parábola 
do Bom Samaritano” (Lucas 10:25-37).  

  
Ele não perdia uma oportunidade para acolher os desvalidos, 

aqueles que eram abjetos segundo os valores que dominavam aquela 
sociedade. 

  
Atualmente essa realidade não mudou e muitos, em razão da 

profissão que exercem, pois julgamos umas mais importantes do que outras, 
passam despercebidos como se não existissem. 

 
Encontrei uma história que bem ilustrou a questão. Ainda carrega 

um contexto interessante sobre uma realidade gritante em nosso país. 
Intitula-se “A importância do cafezinho”. Compartilho: 

 

A IMPORTÂNCIA DO CAFEZINHO  
 
Dois leões fugiram do Jardim Zoológico. Na hora da fuga, cada 

um tomou um rumo diferente, para despistar os perseguidores que buscavam 
recapturá-los. 

 



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Um dos leões foi para as matas, permanecendo em um horto 
florestal preservado localizado quase no coração da cidade. O procuraram por 
todos os lados, mas diante da mata densa, ninguém o encontrou.  

 
Depois de um mês, para surpresa geral, o leão que estava no 

horto voltou sozinho para o Zoológico. Estava magro, abatido, faminto, pois 
desaprendera a caçar. Assim, ele foi reconduzido a jaula no Jardim Zoológico.  

 
Passaram-se oito meses ninguém mais lembrava do outro leão. 

Ele fugira para o centro da cidade, quando um dia, foi recapturado e 
reconduzido a sua jaula. Diferente ao primeiro, esse segundo voltou gordo, 
sadio, vendendo saúde.  

 
Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para a floresta, 

para o horto, perguntou ao amigo:  
 
- Como é que conseguiste ficar na cidade todo esse tempo e 

ainda voltar com saúde? Eu, que fugi para a mata, tive que voltar, porque 
quase não conseguia caçar e ter o que comer.  

 
Não demorou muito e outro leão explicou:  
 
- Enchi-me de coragem e fui esconder-me numa repartição 

pública. Cada dia, aproveitava um descuido e comia um funcionário e 
ninguém dava pela falta dele. Eram muitos, meu amigo, minha comida era 
farta. E tinha uns bem gordinhos, nossa, com muita carne.  

 
- E por que voltaste então para cá? Acabaram os funcionários?  
 
- Nada disso, respondeu. Funcionário público é uma coisa que 

nunca acaba. Na realidade eu cometi um erro gravíssimo. Comi um diretor 
geral, dois secretários, três coordenadores, cinco chefes, dez assessores, 
dezenas de funcionários e ninguém deu por falta deles. Mas... no dia em que 
comi o que preparava o cafezinho, estraguei tudo! Houve uma revolta geral, e 
saíram a minha caça, até que me capturaram e fico feliz por estar aqui vivo 
para contar-lhe essa história.  

 
 


