
O CULTO DE DOMINGO II 
 
 
 

 “Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a 
repreensão será venerado. Provérbios 13:18” 
 
  
 
 Mateus e Tiago são filhos do ilustre irmão Nicolau, homem 
conceituado na igreja, professor da escola dominical, mas que faz da 
severidade uma prática comum no trato de sua família. Apesar de serem 
tratados com todo o rigor e nenhum carinho, nem por isso o amargo fel 
encheu-lhes a alma e vez por outra eles pregam as suas peças. 
 
 Os dois juntaram algumas economias e compraram um papagaio! A 
ave ficou escondida na casa de um amigo. De dia e de noite o papagaio era 
ensinado a dizer apenas duas frases! Frases que foram metódicamente 
escolhidas pelos dois irmãos e mantidas sob segredo absoluto. 
 
 Na ocasião do aniversário de seu pai, Mateus e Tiago lhe 
presentearam com a ave, batizada de “João Batista”! Como sempre fazia, o 
irmão Nicolau recebeu o presente com um “solene” obrigado, sem sequer 
estender a mão ou abraçar seus filhos. A ave foi cuidadosamente instalada 
na cozinha, local onde o irmão Nicolau recebia outros irmãos da igreja para 
aquelas reuniões “duvidosas”, a fim de comentarem as atitudes do novo 
Pastor. Até então o “João Batista” não havia dito uma frase sequer. 
 
 Após o culto de domingo á noite, reuniram-se na casa do irmão 
Nicolau, a irmã Carminha e seu marido Astolfo, a irmão Laura e seu marido 
Antônio e o irmão Gedeão e sua esposa maria! Todos membros fundadores 
e participantes da Diretoria da Igreja. Cada um tinha um motivo para 
reclamar do novo pastor: O perdão que foi consedido a um irmão que 
adulterou e que deveria ser excluído (misericórdia), a oferta que foi 
levantada para alguns missionários, os novos diáconos escolhidos, etc. 
 
 O irmão Nicolau iniciou a reunião dizendo: 
 

- Meus irmãos, nós como membros fundadores da Igreja, temos que 
tomar uma atitude! Não podemos aceitar que um “pastorzinho” novato 
venha encher a cabeça dos membros da igreja com idéias novas! 

 
- Nós concordamos! Disseram em coro todos os presentes, que 

iniciaram um  “rosário” de murmurações. 
 



De repente, com um vigor espantoso, o “João Batista” começou a falar 
sem parar:  

 
- Raça de víboras! Quem não tem pecado atire a primeira pedra! 

 
Todos os irmãos reunidos, após um breve susto, começaram a rir sem 

parar diante da inteligência da ave! Vários foram os comentários: Que animal 
lindo; que inteligência tem esse papagaio; até as criaturas louvam ao 
Senhor! 
 
 O irmão Nicolau não podia se conter, sempre ressaltando que foram 
os seus filhos (que lhe puxaram no caráter), que tinham ensinado essa 
virtude para a ave. 
 
 A reunião continuou noite adentro e sempre que uma reclamação 
vinha à tona, o “João Batista” soltava a sua frase: 
 

- Raça de víboras! Quem não tem pecado atire a primeira pedra! 
 

Aos poucos, o riso foi cessando e o “João Batista” começou a 
incomodar. Sempre que um dos irmãos se levantava para falar mau da Igreja, 
do Pastor ou de outro irmão qualquer, a ave, agora inoportuna, começava a 
ditar o seu sermão. 

 
De repente, um a um, os irmãos reunidos começaram a se levantar e 

despediram-se indo para suas casas, onde dobravam os joelhos e 
arrependidos e envergonhados por serem exortados por um papagaio, 
pediram perdão a Deus e  nunca mais se reuniram novamente com aquela 
finalidade. 

 
O Irmão Nicolau, entretanto, resolveu acabar com aquela situação de 

outro modo: Ele deu três bordoadas na ave (mesmo nos filhos, sempre eram 
três), pegou um cutelo afiado, amarrou as asas do papagaio para trás e com 
os olhos em chamas, levantou a sua mão para matar o inocente “João 
Batista”. 

 
O papagaio, ao perceber o risco de vida que corria, alçou mão da 

segunda frase que aprendera, (certamente porque Mateus e Tiago 
suspeitavam da reação do pai) e num último ímpeto, ela encheu o peito e 
bradou em alta voz: 

 
- Que te fiz eu, que me espancastes  três vezes? 

 
Naquele momento, o irmão Nicolau lembrou-se da loucura de Balaão, 

onde foi necessário que um animal irracional lhe advertisse. Não havia 
coração de pedra que resistisse aos olhos tristes do “João Batista” e apesar 
de até então trilhar um caminho assentado como “juiz”, o irmão Nicolau se 



rendeu a humilde súplica da ave, reveu os seus conceitos, arrependeu-se e 
antes de julgar novamente qualquer atitude alheia, ele sempre gritava: 

 
- Hô João Batista, repete pra mim! 
- Raça de víboras! Quem não tem pecado atire a primeira pedra! 
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