
Não me considero um bom cozinheiro, mas, pelo menos, sou ousado. Isso porque costumo
preparar alguns pratos culinários com uma técnica muito simples: combinar tudo o que
está ao alcance das mãos. Sem hesitação, passo a juntar ingredientes como variados
tempero a acompanhamentos de carne, peixe ou frango; acrescento macarrão a diversos
molhos de tomate, madeira ou branco, que vão surgindo à mercê da despreocupação com
a “ética” alimentar; misturo tudo e “voilà”... O segredo está em juntar coisas boas. Minha
cunhada diz que tudo o que leva requeijão ou creme de leite não tem como ficar ruim.
Nem sempre tudo sai do jeito que imaginei, mas muitas vezes sai do jeito que alguém
gosta, especialmente em nossa casa. Sempre me pedem para fazer novamente um tal
prato de macarrão com atum e amendoim. Mas ai surge o problema. Porque faço as coisas
a olho, sem receita, não consigo repetir um prato exatamente da maneira como foi feito
pela primeira vez.
Quase todas as manhãs me assento à mesa de meu escritório e me perco entre leituras
bíblicas, orações, leituras de jornais de atualidades, livros teológicos, livros devocionais,
livros seculares, revistas denominacionais, textos da internet, etc., num verdadeiro
“minestroni” intelectual e espiritual.
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LER A BÍBLIA E ORAR 
É COMO REQUEIJÃO E CREME DE LEITE



O problema aqui é o mesmo com as receitas inventadas. Quando alguém me pergunta como é o meu
dia, não consigo explicar de maneira coerente e plausível. Cada dia dependerá da necessidade daquele
momento em especial: se terei uma, duas ou três pregações a preparar; uma, duas ou três visitas a
fazer; uma duas ou três aulas a aplicar; etc.; uma, duas ou três horas para cada uma dessas
preocupações.
Porém, quero indicar uma direção que acredito ser excelente para quem está precisando de uma dica
para iniciar o dia: Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer... Isso mesmo! É a letra de um antigo
cântico infantil, e que serve de “receita” para todo aquele que está em busca de um caminho seguro e
prazeroso no seu dia com Deus. Quando esses dois ingredientes faltam, todo o resto fica sem sabor.
Aprendi isso de maneira quase que folclórica. Estava angustiado, num culto de oração, pedindo a
Deus que me permitisse crescer. Por ter investido bastante tempo na formação teológica e, na época,
recém saído das fileiras acadêmicas, pedia que orassem por minha vida para que tivesse disposição e
tempo para fazer todas as leituras de grandes filósofos, teólogos e escritores contemporâneos de modo
que pudesse “recuperar” rapidamente todo o tempo dedicado aos resumos e extensos trabalhos sobre
eclesiologia, teologia bíblica de Hebreus, etc, que haviam consumido meu tempo durante o preparo
teológico. Então, uma senhora muito querida e piedosa, ouvindo o meu pedido começou a cantar este
singelo cântico e, com os gestos peculiares que fazíamos nas salinhas de EBD ou nas programações
de EBF, ensinou-me uma lição que não havia apreendido em quatro anos de formação intelectual, mas
da qual nunca me esquecerei.
Ler a Bíblia e orar é como requeijão e creme de leite. Com eles, qualquer que seja o seu dia, será bem
melhor.
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Fique atento!


