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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima 
quinta-feira para você e todos os seus entes 

queridos. Consta do art. 3º, inciso IV, da nossa 
Carta Magna, ou mais conhecida como a 
Constituição Federal, que é dever do Estado 
“promover o bem de todos, sem preconceito 
de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”.  

  
Com base nesta premissa 

constitucional é que o Estado partiu para a 
criação das chamadas cotas que, em tese, visam 

garantir o atendimento de carências de grupos 
minoritários; assim enxergados sob o argumento de 

que sofrem, ou sofreram, discriminação.  
  

Não é o meu objetivo tratar de acepção de 
pessoas nesta seara governamental, até porque enquanto tais iniciativas 
governamentais privilegiarem determinadas categorias fatalmente 
desprestigiará outras.  

  
“Deus não faz acepção de pessoas” (Romanos 2:11; Atos 10:34; 

Tiago 2:9), as “boas novas” foram pregadas tanto a gentios como a judeus, e 
todos os que nEle crerem serão alcançados pela graça do Senhor (Atos 15:7-
11). O sacrifício expiatório de Cristo deve ser anunciado a todas as nações e 
povos, pois todos estão igualados; todos nós possuímos a mesma natureza 
pecaminosa, “não há um justo, nem um sequer” (Romanos 3:10).   

  
Mas, haverá um dia em que a “ovelha” será separada do “bode”, 

e não obstante “todas” as nações estejam reunidas, Ele as separará “como o 
pastor separa” (Mateus 25:31-32). “Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, 
Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos 
demônios e não realizamos muitos milagres?’”, e Ele dirá: “Nunca os conheci. 
Afastem-se de mim vocês que praticam o mal”.  

  
Logo, diante do que vimos, é preciso bastante atenção e cautela 

para a conhecida expressão “todos os caminhos levam a Deus”, sob o 
argumento de que “Deus não faz acepção de pessoas”.  

  
Deus conhece os seus, não pelo que aparentam ser, pois Ele não 

“julga segundo a aparência, mas segundo a reta justiça” (João 7:24). Ele 
sonda os nossos corações.  

  
Sobre acepção de pessoas, encontrei uma parábola da atualidade 

que muito bem ilustra a questão:  
  

BALÃO PRETO  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic0-vuyNjTAhWBiJAKHZawBV0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fproduto%2F115466847%2Fbalao-preto-onix-balloontech&psig=AFQjCNHumYq1R3bnHBibr4s0zwan1lAdvg&ust=1494067381777775


 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Era uma vez um velho homem que vendia balões numa 

quermesse. Evidentemente, o homem era um bom vendedor, pois deixou um 
balão vermelho soltar-se e elevar-se nos ares, atraindo, desse modo, uma 
multidão de jovens compradores de balões.  

  
Havia ali perto um menino negro que estava observando o 

vendedor e, é claro, apreciando os balões. Depois de ter soltado o balão 
vermelho, o homem soltou um azul, depois um amarelo e, finalmente, um 
branco.  

  
Todos foram subindo até sumirem de vista. O menino, de olhar 

atento, seguia a cada um. Ficava imaginando mil coisas... Uma coisa o 
aborrecia: o homem não soltava o balão preto. Então, aproximou-se do 
vendedor e perguntou-lhe:  

  
- Moço, se o senhor soltasse o balão preto ele subiria tanto 

quanto os outros?  
  
O vendedor de balões sorriu compreensivamente para o menino, 

arrebentou a linha que prendia o balão preto e, enquanto ele se elevava nos 
ares, disse-lhe:  

  
- Não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir.  
  
(Alexandre Rangel, “Parábolas de todos os tempos”, Volume I, ed. 
Leitura).  

 
 


