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Queridos amigos, bom dia! Que a graça de nosso Deus esteja 
com vocês e toda a família. Tenho um filhinho, o mais novo, chamado Davi (o 
aniversário dele foi ontem – 19 anos). E hoje estava me 
lembrando de como foi feita a escolha do Rei Davi, 
através do profeta Samuel. Registra 1ª Samuel 
16:7, que “O Senhor não vê como o homem; o 
homem vê a aparência, mas o Senhor vê o 
coração”. Assim, o Senhor, escolheu Davi, pela pureza 
e intenção do seu coração. Mas assim não entendiam os 
seus irmãos. Eliabe ficou irritadíssimo quando observou Davi 
falando com os soldados, acusando-o: “o seu coração é mau; 
você veio só para ver a batalha” (1ª Samuel 17:28).  

 
Com o rei Saul, o julgamento não foi diferente. De pronto 

concluiu que Davi não tinha nenhuma experiência: “você não tem condições 
de lutar... você é apenas um rapaz” (1ª Samuel 17:33). Pôs em Davi sua 
armadura e capacete de bronze, e aquele pequeno jovem não conseguia nem 
andar, tamanho o peso (1ª Samuel 17:38). Para aqueles que o rodeavam, Davi 
era um “nada”, um, digamos assim, numa linguagem bem popular, um: “Zé 
Ninguém”. 

 
Pois bem, com relação a essa incorreta percepção da realidade, 

encontrei uma parábola da atualidade que ilustra bem a questão. Desconheço 
a autoria e agradeceria quem a pudesse declinar.  

 

VIDRO OU DIAMANTE 
 
Um homem esperava para atravessar uma avenida quando um 

brilho na grama em que pisava chamou sua atenção. Deu uma olhada sem se 
abaixar e pensou "deve ser um caco de vidro" e foi embora. Mais tarde outro 
homem na mesma situação percebeu o brilho, abaixou-se, pegou a pedra meio 
suja e viu que era talhada como um lindo diamante. Parecia mesmo um 
diamante enviando raios luminosos com as cores do arco-íris quando colocado 
ao sol. O homem pensou "Puxa, será um diamante? Desse tamanho? Perdido 
aqui? Como veio parar aqui? Talvez eu devesse levar a um joalheiro pra ver 
ser é mesmo." Olhava e olhava e de repente disse a si mesmo "Que idiota eu 
sou, imagina se isso é um diamante, só pode ser um vidro talhado em forma de 
diamante que caiu de algum anel de bijuteria. Porque um cara como eu iria 
achar um diamante? E se eu levar a um joalheiro ainda irei suportar a gozação 
do homem por eu ter achado que podia ser um diamante...”. Hã... logo eu ia 
achar um diamante assim... perdido numa grama...logo eu...E assim pensando 
jogou de novo a pedra na grama e atravessou a avenida até meio triste.  

 
No dia seguinte outro homem passando pelo mesmo lugar viu a 

pedra, atraído pelo seu brilho. "Que beleza de pedra, ele pensou!" Parece um 
diamante, talvez até seja um diamante, mas também pode ser apenas um 
pedaço de vidro imitando um diamante... o melhor que tenho a fazer é leva-la a 
um joalheiro e pedir uma avaliação. E colocou a pedra no bolso. Levando-a 
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para avaliação, mais tarde, descobriu ser um verdadeiro diamante, de muitos 
quilates e com uma lapidação especial. Era uma pedra muito valiosa! 
Realmente especial!  

 
Na nossa vida, às vezes, encontramos pessoas que são como 

esse diamante... valiosas! Pena que nem sempre nos damos o tempo para 
avaliá-las, confiando na nossa primeira, e muitas vezes errônea, impressão, ou 
simplesmente achando que nunca tivemos uma oportunidade, então, porque 
aquela pessoa apareceria justamente para nós? 
 


