
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Meus queridos amigos, bom dia! Uma boa terça-feira para você e 

todos os seus. Problemas em tempos de crise, quem não os tem? Para 
enfrentá-los, segundo o artigo “Solucionar Problemas” (de autoria 
desconhecida), temos que focar toda nossa atenção em três princípios 
basilares:  

  
PRIMEIRO: se inteirar de todos os fatos, da forma mais 

abrangente possível, pois “Quem responde antes de ouvir, comete 
insensatez e passa vergonha. ” (Provérbios 18:13);  

  
SEGUNDO: busque novas ideias; retire o máximo de aprendizado; 

observe o que não vem dando certo; busque conhecer mais sobre o problema 
enfrentado; observe que “O coração do que tem discernimento adquire 
conhecimento; os ouvidos dos sábios saem à sua procura. ” (Provérbios 
18:15);  

  
TERCEIRO: nunca firme seu convencimento ouvindo um lado da 

história, ouça sempre todas as partes envolvidas; estabelecer o contraditório 
é essencial para uma exata compreensão do problema; o livro de sabedoria 
ensina que “O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até 
que outro venha à frente e o questione. ” (Provérbios 18:17).  
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Cônscio desses três princípios, quando tudo parecer muito difícil, 
guarde na sua mente e coração que “O Senhor ampara todos os que caem e 
levanta todos os que estão prostrados. ” (Salmos 145:14); quando a carga 
for insuportável, lembre-se das palavras de Jesus: “Venham a mim, todos os 
que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. ” 
(Mateus 11:28).  

  
Nos meus arquivos, encontrei um escrito, de autoria de Marcos 

Lima & Ronaldo Oliveira, que bem ilustra o mote da nossa meditação de hoje. 
Posso compartilhar? Então segue adiante:  

  

FLOR AMARELA  
  
Um dia observando um terreno baldio, fiquei comovido ao 

identificar em meio a várias ervas daninhas uma linda flor de cor amarela.  
  
Não era difícil percebê-la, sua cor e forma contrastavam 

enormemente com as ervas de coloração verde que a rodeavam. Durante 
alguns minutos essa súbita observação suscitou em mim uma série de 
reflexões: pensei no quanto estamos em um mundo difícil de viver e no 
quanto é importante a gente não se pode deixar sufocar pelos problemas.  

  
Conclui que por mais que o mundo esteja cheio de ervas 

daninhas, nós não temos que nos tornar uma delas. Não importa qual sejam as 
dificuldades haverá sempre flores amarelas...  

  
Quando deixamos de percebê-las é porque a pretensão de achar 

que sabemos tudo nos tapa os olhos. Nisso, perdemos a um pouco da nossa 
identidade e passamos a achar o nosso lugar ruim de viver. Invejamos o jardim 
do vizinho.  

  
Achamos que seríamos mais felizes com uma outra casa, carro, 

emprego... vã ilusão! Poucos são os jardins onde não existem ervas daninhas.  
  
O que torna uns mais belos que os outros é tão somente a 

maneira como os observamos e a capacidade que temos, ou não, de 
identificar as flores em meio às ervas daninhas.  

  
Deixo, para esta terça-feira, mais um versículo bíblico de ânimo 

e esperança: “Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor.” 
(Salmos 27:14).  

 
Que Ele possa ser com você! 


