
A BICICLETA DO PREGADOR 
  

 
”E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão 

FORMOSOS os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas! 
Romanos 10:15” 

 
Eu estava retornando do trabalho, isso no final dos anos oitenta, e ao passar 

pela praça da Rodoviária, vi quando um homem já velho, negro, vestido com roupas 
muito pobres, atravessou a Av. Afonso Pena em uma bicicleta muito velha. O que 
achei curioso é que ele andava de bicicleta de uma forma muito estranha, 
entortando todo o corpo para um lado, subindo e descendo, conforme ele pedalava. 

 
Assim que ele desceu da bicicleta e subiu o passeio da praça Castelo Branco, 

eu percebi que a razão dele andar daquela forma, é que uma de suas pernas era 
menor que a outra.  

 
Confesso que fiquei um pouco constrangido quando percebi que ele retirou 

uma bíblia de dentro de uma pequena bolsa e colocou a bicicleta no chão. Ele deu 
um sorriso largo, mostrando que não possuía todos os dentes em sua boca. 

 
Ele ficou em silêncio, reverentemente, enquanto abria a bíblia. Quando ele 

começou a ler o texto sagrado, percebi que a sua leitura não era das melhores e 
que o sotaque caipira não escondia a sua origem pobre. 

 
Pobreza foi o que eu senti em minha alma, quando ele fechou os olhos e 

começou a pregar a palavra e a declarar o caminho da salvação. As palavras fluíam 
de sua boca, atingindo diretamente o meu orgulho. Apesar da vontade de chegar 
em casa, eu não conseguia sair do lugar, minhas pernas não respondiam mais. 

 
Algumas pessoas se aproximaram e de repente éramos uma multidão ao 

redor daquele pregador. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem com tanto amor 
pela alma perdida e de repente, apesar de ser cristão há tantos anos, eu me senti 
convencido pela mensagem da salvação. 

 
Um grande número de pessoas aceitou a Jesus como salvador! Eu que até 

então tinha um pouco de preconceito em relação a estes “pregadores de rua”, não 
consegui mais deixar de ouvir a mensagem dele, sempre que possível. 

 
O tempo passou, eu mudei de emprego e nunca mais vi aquele pregador e 

nunca soube sequer o seu nome, mas ele deixou uma marca em meu coração, a 
certeza de que Deus usa a quem quer, quando quer e como quer, e que ele não 
precisa de homens sábios ou ricos para divulgar a mensagem do evangelho. 

 



Recentemente comprei uma velha bicicleta Monark barra circular, banco com 
molas, cor preta, caindo aos pedaços, como aquela do pregador, só pra tentar 
alcançar pelo menos o par de sandálias velhas que aquele gigante calçava. 
 
 
Maurilio R. silva 

 


