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Queridos amigos, bom dia! Uma magnífica segunda-feira para 

você e todos os seus. Ao observamos tão grande número de expressões 
bíblicas estampadas em para-choques e vidros de automóveis, poderíamos até 
imaginar que o nosso país estaria vivenciando um momento de avivamento da 
Santa Palavra, ou algo parecido. Mas, certa vez, ouvi de um pastor algo que 
me deixou perplexo. Disse ele que ficou indignado ao ver um “fusca velho” 
postando um adesivo “foi Deus que me deu”. Disse mais, “Deus nos dá o 
melhor, e não um carro velho daquele”. Acredite, ou não, o veículo que dito 
pastor possui é uma “Santa Fé”, da Hyundai. Não estava em um culto de uma 
igreja tida como da “teologia da prosperidade”, mas de uma denominação 
tradicional de João Pessoa. A percepção que tenho, agora, quando vejo tais 
estampas, algumas inclusive absolutamente fora do contexto, é a mesma da 
reflexão que adiante compartilho, de autoria desconhecida:   

  

ACHEI UM GRANDE AMIGO  
  
As estatísticas nos informam que moramos num país violento. 

Talvez você, que nos está dando o privilégio de sua atenção a leitura desta 
reflexão, possa confirmá-las pela própria experiência.  

  
Mas, à primeira vista, para um visitante desavisado, a impressão 

é que vivemos num país pacífico, cordial e, ainda por cima, cristão! Um dos 
indicadores, bem visível, desse fato são os automóveis ostentando adesivos 
com versículos bíblicos “criteriosamente” selecionados – inspirativos, 
encorajadores, cheios de fé e de promessas da proteção divina. Há cidades, 
como Londrina, por exemplo, na qual, pelo menos até uma determinada 
época, quase 100% (cem por cento) dos veículos portavam esses adesivos, 
distribuídos gratuitamente por um posto de gasolina de propriedade de um 
evangélico. Sem medo de errar, em São Paulo, você pode até selecionar o 
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versículo por ocasião da compra de um veículo usado em determinadas 
agencias.  

 
Mas que país é este em que, apesar de tantos versículos bíblicos, 

a violência aumenta assustadoramente e, principalmente, a corrupção? 
Valeria a pena um estudo, à parte, para tentar esclarecer que motivações 
levam os motoristas a ostentarem esses adesivos. A propósito, não faz muito 
tempo, um respeitável jornal de circulação nacional, publicou, com destaque 
na primeira página, o assassinato de um conhecido traficante de drogas.  

 
Estranhamos que uma notícia “tão corriqueira” merecesse a 

primeira página. A única justificativa seria uma grande foto colorida de um 
automóvel, no interior do qual se encontrava a vítima, com uma perfuração a 
bala no vidro traseiro, com uma inscrição “Tudo posso naquele que me 
fortalece”. Aliás, a foto, propositadamente, não enfocava a vítima, mas o 
versículo. Aí teríamos a motivação da vítima e a do repórter.  

  
A última frase que tenho visto, com bastante frequência, é a 

reprodução de um clássico hino cristão: “Achei um grande amigo...” Chama a 
atenção, mas a surpresa fica por conta do que vem depois das reticências: a 
figura de um cachorro. Imagine, agora, a confusão de quem conhece esse 
hino, que assim expressa: “Achei um grande Amigo, Jesus, o Salvador; 
Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno 
pecador, Resgatou-me e agora eu sirvo a Ele enfim. E em Seu amor imenso, 
por mim morreu na cruz, E o perdão dos meus pecados outorgou....”  

 
A que ponto chegamos! Realmente, as cabeças estão confusas. 

As pessoas não sabem mais em que ou em quem se apoiar. Uns se apoiam na 
Palavra de Deus como um talismã. Para muitos, hoje é mais seguro ter como 
amigo um cão. Os cães estão sendo objeto de cuidados especiais, tornando-se, 
nestes tempos de “mundo cão”, um bom negócio para empreendedores. Há 
até quem deixe uma grande herança para esses adoráveis animais.  

  
O nosso governo, na atualidade, tem sido abalado por 

procedimento inadequado e criminoso de “amigos”. A Bíblia é farta de 
exemplos desses “amigos” que só causam problemas: Aitofel, conselheiro de 
Davi; Hamã, amigo do rei Assuero; e Judas, a quem o Senhor Jesus chamou de 
amigo. Não podemos confiar em superstições, nem em cachorros ou “amigos 
cachorros”. Precisamos de um relacionamento íntimo com o Verdadeiro 
Amigo.  

 
A verdade e a realidade permanecem, apesar das circunstâncias 

exteriores: “Achei um grande Amigo, Jesus, o Salvador!”. 


