
O CULTO DE DOMINGO 
 
 

 “Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a 
repreensão será venerado. Provérbios 13:18” 
 
 
 
 Irmã Carminha! Mulher atuante na igreja! Canta no coral, participa do 
grupo de interseção, linha de frente! Hoje, ela chegou do culto de domingo à 
noite com uma mágoa em seu coração! Ela assentou-se em sua cadeira de 
balanço, olhou para as estrelas com seus olhos lacrimejantes e pensou: 
 
 

- Como este “pastoréco” é um bruto! Ele não respeitou os meus 
sentimentos, ignorou a minha liberdade em Cristo, o meu livre arbítrio! 
Será que ele não percebe que o meu coração não está na minha 
novela? Que isso é só uma distração para mim? O que tem demais a 
novela ter beijo entre homem, beijo entre mulheres, adultério, nudez e 
espiritismo? Será que ele não percebe que eu não concordo com nada 
disso e que eu assisto apenas enquanto janto ou enquanto eu bordo? 

 
 

      Irmão Nicolau! Homem íntegro, responsável com a obra, mestre na 
palavra! Hoje ele chegou mais cedo em casa, não agüentou ficar no culto de 
domingo à noite até o final. Ele entrou furioso em sua casa, jogou seus 
sapatos e meias no canto da sala, como sempre faz! Gritou com seus filhos, 
exigindo silêncio e ordenou que sua esposa esquentasse logo o jantar, pois 
ele estava com fome. Ele nem agradeceu e nem sentiu o gosto da comida, 
assistindo os “gols da rodada”. De barriga cheia e mais nervoso ainda por 
seu time ter perdido e ainda correr o risco de ser rebaixado para a segunda 
divisão, ele dobrou os seus joelhos e começou uma oração: 

 
 
- Senhor, tu sabes que eu sou um homem correto e íntegro em sua 

presença! Eu não aceito em minha vida aquela palavra que aquele 
“pastorzinho” falou! Perdoe-me Senhor! Eu não aceito aquela palavra 
que aquele “pastor” falou! Tu sabes que quando eu bato no rosto dos 
meus filhos, ou quando eu quebrei o braço do Mateus e do Tiago, é 
porque eu os amo e quero que eles sejam homens de bem como eu 
sou! Tu sabes Senhor, o quanto a minha esposa tem me atrapalhado a 
te servir, por isso eu bati naquela “peste”! Perdoe-me novamente 
Senhor! Por isso eu bati na mulher que tu me destes. E quanto às 
flores para a esposa, que aquele.... aquele ...... aquele pastor falou 
Senhor!  Ela sabe que eu a amo como eu sou, amém! 

 



 
  Irmã Laura! Seu coração é como um grande campo em flores! Ela ama 
seu próximo como a si mesma, ela ajuda o próximo com todas as suas 
forças! Ela dá ao necessitado, ampara o caído, consola os que sofrem! Hoje, 
ela chegou em casa abraçada com a tristeza! Ela não quis comer nem beber. 
Deitou-se em sua cama, cobriu-se de sua agonia e buscou consolo em Deus: 
 
 

-    Eu sei que ele não quis ofender ninguém! Mas será que ele não 
percebe que o dom maior é o amor? Que a compreensão faz parte do 
evangelho? Eu não posso aceitar isso! Como ele quer que eu corrija 
os meus filhos? com varadas? Meus lindos filhos são as flechas em 
minhas aljavas, são o bálsamo para as minhas feridas! Como eu 
posso proibir meus filhos de saírem com seus amigos da escola, de 
assistirem a “malhação” ou de brincarem no fliperama ou na “lan 
house?” Será que ele quer que eu coloque uma redoma de vidro sobre 
eles? Eles precisam saber lidar com o mundo aí fora! Se eu der 
varadas neles, eu posso até ser presa! Eles ficariam revoltados e 
traumatizados, além das marcas roxas, que humilhação Senhor! 

 
 

Irmão Marcos! Irmão nada, ele só freqüenta a igreja, é o que dizem os 
irmãos mais velhos da igreja. Ele usa calças jeans surradas, camiseta de 
malha sem gravata (misericórdia), ele só quer tocar guitarra na igreja para 
aparecer (misericórdia de novo). Após o culto de domingo à noite, ele saiu 
da igreja, abraçou vários irmãos e irmãs (três vezes misericórdia, queima ele 
Senhor). Ao chegar em sua residência, beijou seus pais e sua irmãzinha, 
entrou em seu quarto, trancou a porta e fez uma oração: 

 
 

-    Senhor! Miserável pecador eu sou, tem misericórdia de mim e aplaina 
os meus caminhos, endireita as minhas veredas tortuosas, não deixe 
que a palavra ministrada hoje saia do meu coração, eu aceito a tua 
correção sobre mim, amém! 

 
 

 
MAURILIO R. SILVA 

 
 

 


