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A GRAÇA TEM CUIÃO ROXO 
 
Floresce viçosa, no meio do sertão da Bahia, uma admirável comunidade 
cristã. Tenho ido lá regularmente e sempre volto extasiado. Luzes da 
Graça pululam por toda parte, nos pequenos gestos de serviço, cuidado e 
adoração. Ela é percebida de cara no sorriso largo do recepcionista. Nos-
so nefasto sistema social determinou que ele seria Zé Ninguém, mas Cris-
to o fez Augusto, isto é, sagrado, consagrado, extraordinário. É a gratidão 
pela obra redentora de Jesus em sua vida que vaza em seu sorriso e gene-
rosidade. 
Uma irmã muito influente naquela comunidade me disse: 
 – pastor, temos vivido um tempo de graça em nossa igreja! 
É pastoreada por um amigo muito querido que tem radicalizado no ensi-
no e testemunho do Evangelho da Graça em detrimento de todo funda-
mentalismo religioso. Um ambiente propício para o Sopro vivificante do 
Espírito. Trata-se de uma igreja quinquagenária. Sendo uma típica comu-
nidade evangélica brasileira, tem sido necessário a quebra de muitos para-
digmas. Mas aquele belo povo tem respondido com coragem ao chama-
mento de Jesus de Nazaré.  
 A cada ano, durante as celebrações de aniversário, realizam-se batismos. 
Neste, seis novos discípulos professaram sua fé em Jesus descendo às 
aguas batismais. O mais moço do grupo, quinze anos, personifica esse 
estado de graça. A mãe, emocionada, fotografa cada momento. Fotografi-
as da Graça. A história deles, infelizmente é muito comum no meio evan-
gélico. Uma moça solteira engravida e é sumariamente excluída do rol de 
membros. Depois de anos afastada, certamente marcada pelas cicatrizes 
desse ato nada evangélico, ela e o filho estão novamente integrados à co-
munidade. É a maravilhosa Graça realizando mais uma vez sua obra de 
redenção. A razão do retorno? Ela declara numa expressão bem sertane-
ja: – tem um pastor do cuião roxo agora na igreja! 
Sabemos que é necessária uma coragem hercúlea para anunciar o Evange-
lho da Graça no seio das estruturas religiosas dominadas pelo legalismo. 
Há que se estar consciente, não obstante, que essa coragem não é própria 
do pastor; é o poder da Graça de Deus atuando por intermédio de sua 
vida. Apesar dos pudores internos me requisitando palavras mais rebus-
cadas, não encontro melhor expressão para confessar: a Graça tem cuião 
roxo! 
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INSIGHT 
 
Naquela tarde suspirou o porão. Empoeirado e obscuro. Hesitante, mas 
agitada pelo ranger degraus. Excêntrica ginge. Por pouco não percebera o 
fim da escada. A lanterna era fraca, mas não escondia o baú. Na parte 
frontal, a frase “Tesouros da Bia”. Segurou firme as alças laterais. Quase 
não conseguiu movê-lo. Com uma flanela retirou a poeira. Dois espirros. 
Suava frio. Após a morte do pai, decidiu doar todos os brinquedos. A 
mãe, porém, entocou-os ali. Anos depois revelou o segredo. Os olhos 
não piscavam. Parecia não acreditar. O tesouro estava escondido. A do-
bradiça enferrujada era o gemido da liberdade. Um mundo de sentimen-
tos deslindou-se. Bambolê. Bate-bate. Pião de madeira. Corda de pular. 
Dois Quebra-cabeças de mil peças. Dominó. Dama. Ioiô. Resta um. Bem 
mais do que brinquedos. Uma vida. A nostalgia regia o ritmo das lágri-
mas sorridentes. Mergulhar na caixa renovava o fôlego. Há tempo não 
respirava tão bem. Pensou não haver algo melhor. Mas, no fundo da cai-
xa, algo estranho: a boneca de pano costurada pela mãe. Um dos olhos 
de botão soltou-se. O cabelo de sisal.... Mas era impossível esquecê-la. 
Ainda usava o vestido azul de crochê, igual ao que vestia para ir à igreja 
com o pai. Olhou para o rosto e a boneca sorria. Como, depois de tem-
pos trancada num baú? Ousou sorrir também. De repente, nunca estivera 
só. Percebeu-se fora do baú. Caminhou rumo à saída. Ela, a boneca e 
Deus. 
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