
tempo o bastante para ouvir as respostas: “como você 
está hoje?”, ou “como você está se sentindo?”, ou “como 
foi sua semana?”. Talvez você possa ser ousado o 
bastante para perguntar “como posso orar por você?”.

Saí para jantar com um amigo outro dia e ele 
disse ao garçom: “nós gostaríamos de orar antes de 
comer. Como eu posso orar por você?” O garçom foi 
pego de surpresa e resmungou “eu não acho que seja 
preciso você orar por mim” antes de se afastar de nós. 
Mas ele voltou cinco minutos depois e disse “eu soube, 
recentemente, que minha namorada está grávida e 
estou apavorado com a ideia de ser pai. Você poderia 
orar por mim sobre isso?”

Que oportunidade incrível de ser luz na vida 
desse homem! E como tudo começou? Porque meu 
amigo viu aquele garçom como uma pessoa – não 
apenas como um garçom – e interagiu com ele como 
pessoa.

E quanto a você? Especialmente em lugares que 
você frequenta, veja as pessoas como pessoas, interaja 
com elas como pessoas e seja uma luz no 
relacionamento que surgir disso.

Por Paul Tripp -  Original em PaulTripp.com - Extraído: 
http://todahelohim.com/2016/04/pessoas-sao-pessoas.html

Depois dos atentados  em 11 de Setembro, tive 
uma conversa de cortar o coração com o gerente de um 
restaurante que funcionava em uma das torres. Ele me 
disse “não consigo me livrar do luto de nunca ter visto 
aquelas pessoas como pessoas. Eles eram meus 
garçons, cozinheiros, auxiliares de limpeza, an�triões – 
mas eu nunca os via como pessoas”.

Aos prantos, ele disse “fui a funeral após funeral 
dos meus empregados e sentei com os pais, as esposas 
e os �lhos deles. Ouvi histórias de vida e agora aquelas 
pessoas são, de fato, pessoas para mim. Mas elas se 
foram”.

Enquanto eu escutava a história daquele gerente, 
sentia uma culpa enorme, porque eu faço a mesma 
coisa quase todo dia. Eu interajo com muitas pessoas, 
mas não as vejo como pessoas. Aquela é a garota do 
caixa. Aquele é o atendente do estacionamento. Ela é a 
camareira. Ele é o vendedor da loja de ferramentas.

Em muitas ocasiões, esqueço que elas são pessoas 
reais. Aos meus olhos, elas existem simplesmente para 
realizarem tarefas. Mas aos olhos de Deus, elas têm 
uma história e um passado sofrido. Elas têm um coração 
e desejam ser amadas. Elas têm medos e preocupações. 
Elas vivem com esperanças e sonhos.

Se você quer viver como luz no mundo, peça a 
Deus que lhe dê olhos, ouvidos e coração capaz de ver 
as pessoas como pessoas. Então, interaja com as 
pessoas como pessoas. Pergunte coisas a elas e �que lá 
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