
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Amigos queridos, bom dia! Uma magnífica quinta-feira para você 

e todos os seus. “Um jantar sem graça”, será a nossa reflexão de hoje:  
  

UM JANTAR SEM GRAÇA  
  
Suponhamos que você está no trabalho e chega uma pessoa para 

atendimento. Você passa a observá-la e vem a sua memória que se parece 
demais com um amigo, um grande amigo de infância que, há muitos e muitos 
anos, não mais avistara. De repente, ele também passa a fitá-lo e vem ao seu 
encontro, e pergunta: - Roberto? Sim, respondo e questiono: - Chico? Sim, 
quanto tempo? Efusivos abraços e recordações várias dos tempos de criança.  

  
Ambos já casados, com filhos já crescidos. Como tudo passou 

rápido demais, não é mesmo? Então, Chico passa o seu endereço e faz o 
convite para jantar no sábado com sua esposa e filhos. No dia marcado, o 
esperado reencontro. Chico, como sempre, extremamente caprichoso. Pela 
convivência que teve comigo pediu para a esposa preparar a minha comida 
preferida, ganhei, até, uma miniatura de um avião Boeing 737-100, que ele 
sabia eu colecionar.  

  
Uma certeza tive, Chico preparou tudo com muito esmero e 

carinho, não mediu esforços para me proporcionar um jantar maravilhoso, 
para que tudo ficasse perfeito. Após o jantar, perto de me despedir, pego a 
carteira, o talonário e pergunto a Chico: - Quanto lhe devo? Nossa! Essa minha 
atitude pegou Chico de surpresa, sua face ficou transtornada, ele nem sabia o 
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que dizer. Ele ficou extremamente decepcionado, havia feito tudo de graça, 
com muito amor e não para ser pago.  

 
 Pois bem, esta foi uma história imaginária, criada especialmente 

no objetivo de procurar retratar o relacionamento que muitos têm com Deus. 
Ele, porque nos amou acima de tudo, entregou o Seu Filho, isento de mácula, 
para sacrificar-se pelos nossos pecados, um sacrifício perfeito e suficiente. 
Mas, infelizmente, não são poucos os que resolvem sacar o talonário para 
pagar por esse ato divino. Imaginem, então, como esse Deus de amor e graça 
se sente.  

  
Graça é um favor imerecido, e qualquer coisa que façamos para 

“pagá-la” retira inevitavelmente o mérito de Cristo na cruz, considerando que 
o sacrifício vicário passa a ser apenas uma das “condições” para obtenção da 
graça. Será a cruz e mais o talonário.  

  
Que possamos, nesse novo dia, meditar em Efésios 2:8-9:  
 
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não 
vem de vós, é dom de Deus; não vem das obras, para que 
ninguém se glorie.” 

 


