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AS ATIVIDADES “CULINÁRIAS” DE PAULO  
  
Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica 

quarta-feira para você e todos os seus. Cozinhar? Todo 
mundo sabe, mas fazer uma comida saborosa requer 
habilidade.  

  
Certa vez eu e minha esposa fomos convidados 

para um jantar de aniversário. A comida, posta 
primorosamente sobre a mesa, parecia, aos nossos olhos, 
bastante apetitosa. Vários pratos foram servidos: peixes, 
carnes, arroz, feijão verde, farofas, purê, etc. Um 
verdadeiro “manjar”. Chegada a hora de degustar, 
incrivelmente, nenhuma daquelas múltiplas opções tinha 
qualquer sabor. A situação era complicada. A anfitriã 
passeava entre os convidados e, obviamente, tínhamos que, 
educadamente, fazer com que aquele “manjar” descesse ao 
nosso sistema digestório.  

  
Depois de um certo tempo, ao compartilharmos a mesma 

experiência com outros amigos, surgira uma explicação. Como toda a família 
era hipertensa, haviam eliminado, por completo, o sal da comida.  

  
A Bíblia não é um livro de receitas culinárias, é evidente. 

Todavia, quando faz um paralelo da nossa relação com Deus, utiliza 
condimentos para expressar o “sabor” com que devemos lidar com Ele.  

  
Em Levíticos 2:13, encontramos a advertência para “não deixar 

faltar sal da aliança com Deus, em todas as ofertas deverá ser aplicado o 
sal”.  

  
No evangelho de Marcos 9:49-50, encontramos que “o sal é bom, 

mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor?”, e completa: 
“Tenham sal em vocês mesmos e vivem em paz uns com os outros”.  

  
Sabia que podemos nos tornar impróprios para o serviço de Deus? 

Basta perdemos a propriedade de salgar, perder o sabor divino, que é 
agradável a Deus, e para nada mais servimos, senão para ser lançado no 
monturo.  

  
Mas aí você deve estar se perguntando: e o que tem o apóstolo 

Paulo a ver com culinária? Bom, confesso que não sei, e não há indicações na 
Bíblia sobre isso, ou seja, se Paulo sabia cozinhar, ou até mesmo preparar 
bons sucos. Contudo, uma coisa é certa, trazia dentro de si muito sal e sabia 
dar sabor as vidas que estavam ao seu alcance.  
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“Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. 
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja 
bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade” 
(Filipenses 4:12), afirmou Paulo. Foi preso, chicoteado, enfrentou naufrágio, 
mesmo assim, em razão da íntima relação que mantinha com Deus, tinha na 
sua vida sal para salgar.   

  
Sempre encontramos, nas suas diversas cartas, palavras de 

estímulo, expressões que podem transmitir sabor para nossas vidas, algumas 
vezes tão insossas. Observemos algumas receitas de Paulo:  

  
“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a 
vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. ” (1ª 
Tessalonicenses 5:18)  
  
“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, 
perseverem na oração. ” (Romanos 12:12)  
  
“Alegrem-se sempre. ” (1ª Tessalonicenses 5:16)  
  
“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! 
” (Filipenses 4:4)  
  
Bom, se Paulo não sabia cozinhar, quero crer que tinha pelo 

menos uma especialidade: pegava uma boa quantidade de limões, que carrega 
todo aquele azedume que lhe é característico, tornando dificultosa sua 
ingestão, porquanto carregado de aflições, angústias, temor e dúvidas, e os 
transformava numa deliciosa limonada, recheada de alegria, certeza e 
esperança.  

  
Lembrei de um escrito, apropriado a nossa reflexão de hoje, de 

autoria de Luís Carlos Mazzini, intitulado “Do limão à limonada” a qual 
compartilho: 

  

DO LIMÃO À LIMONADA  
Luís Carlos Mazzini 
 
Sim, porque sempre você vai ter os seus desafios, os 

desencontros, os problemas. Você sempre terá o limão! O segredo está na 
atitude sua para fazer a limonada. Por isso é que você nunca deve exagerar ao 
ser impaciente quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Tenha 
calma, saiba esperar e tire proveito dos ensinamentos que estão acontecendo.  

  
Há um plano e uma razão que norteiam os acontecimentos.  
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Enxergue as coisas sob o prisma do amor. Encare as pessoas com 
os olhos cheios de amor. Hoje é um dom de Deus. E nenhum outro dia será 
como hoje. Cada dia é um presente de Deus para você.  

  
Saboreie bem o dia, esse é o seu momento presente, é um 

presente precioso.  
  
Dê o melhor de você. Tenha sempre uma boa palavra, um 

incentivo, um sorriso, um pensamento, um ato de generosidade.  
  
Talvez a maior felicidade que você poderá experimentar no dia 

de hoje será dar, doar-se, oferecer a outrem o que você tem de melhor. 
Lembre-se: “Se você não estiver dando ao mundo o melhor de si, para qual 
mundo está se guardando?” 
 


