
“Queijo” e “Bolacha” 

“Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma 

ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos; 

(...) 

Então, lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo; tudo o que é meu é teu.” 

                                                                                                            Lucas 15: 29 e 31 

 

Como crentes, regenerados por Cristo, temos o privilégio de experimentar uma série 

de bênçãos na nossa caminhada cristã. A bíblia está cheia de promessas maravilhosas 

para aqueles que são filhos de Deus. Posso citar algumas: Paz (Fp 4.7); Alegria (Sl 

16:11); Descanso (Mt 11:29); Vida abundante (João 10:10). Somente os remidos de 

Deus podem desfrutar dessas dádivas, pois o mundo não tem para dar. 

Muitas vezes, estamos vivendo a vida como o filho mais velho da parábola do filho 

pródigo: somos filhos, o Pai está sempre conosco e tudo o que é do Pai é nosso (Lc 

15:31), porém não usufruímos das bênçãos que pertencem a nós. Talvez esse seja o 

seu caso. Falta paz, falta alegria, não há descanso, não há vida abundante. Falta Vida 

na vida. E sabemos que Deus, o nosso Pai, está pronto a cumprir suas promessas na 

vida de seus filhos. 

Então, o que nos impede de desfrutar dessas bênçãos? Essa é uma pergunta que cada 

um de nós deve responder por si mesmo. 

Esse texto de Lucas a respeito do filho mais velho que tinha o direito, mas que não 

gozava das posses de seu Pai me faz lembrar uma história que ouvi certa vez. É a 

história do viajante “Queijo” e “Bolacha”. Você conhece? Diz o seguinte: 

“Certo homem comprou uma passagem num navio que atravessaria o Atlântico. Com 

o dinheiro que sobrou comprou um queijo e bolachas para a longa viagem. 

Nos primeiros dias, as bolachas e o queijo estavam gostosos, mas logo perderam o 

sabor. Diariamente, ele via os garçons passando com bifes, lagostas, frangos e muitas 

outras comidas deliciosas para os passageiros e a fome só aumentava.  

Um dia ele parou um dos garçons e disse: Eu daria tudo para poder comer um desses 

bifes. Estou pronto a fazer qualquer serviço para pagar a comida. 

O garçom respondeu: O senhor comprou a passagem? Então as refeições estão 

incluídas no preço.” 

 

Desejo que, nesse novo ano, você reavalie sua vida, corrija seus rumos e viva todas as 

bênçãos que o nosso Pai prometeu aos seus filhos. Elas já estão incluídas no “pacote”.  

Usufrua da jornada! Não seja um Cristão “Queijo” e “Bolacha”. 

Feliz 2021! 
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