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Bom dia, meus queridos 
amigos! A graça e a paz de nosso 
Senhor Jesus Cristo para você e todos 
os seus entes familiares. Estou 
revisitando os meus textos de 2014. A 
razão é que, desde o ano de 2009, 
como prática diária, era responsável 
pela manutenção de um site 
denominado “Reflexões Diárias” 
(www.reflexoes.diarias.nom.br), com 
meditações, e frases do dia, voltados a 
divulgação do Santo Evangelho. Diante 
dos custos com sua hospedagem, 
posto que continha vários articulistas, 
me vi obrigado a descontinuá-lo para 
algo mais crível em termos financeiros.  

 
Assim, nesse objetivo, 

cortando gastos, em fevereiro de 2014, 
minguadas as publicações, dei 

continuidade a “Reflexões Diárias”, com novo endereço 
(www.reflexoesdiarias.net), utilizando-me da ferramenta WordPress. Mas, em 
um país de economia instável e dirigentes espúrios, completo dez anos sem 
qualquer reposição salarial e colocadas as contas, na ponta do lápis, mais uma 
vez se fez necessário o corte de despesas. Consequentemente, com o coração 
apertado, cancelei a hospedagem do nosso site com o sufixo “net”. 

 
Dentro da mesma ferramenta (WordPress), estou seguindo 

adiante com o “Reflexões Diárias”, através de uma hospedagem gratuita, com 
espaço limitadíssimo, até onde o Senhor assim permitir, sob novo endereço: 
http://reflexoesesyes.wordpress.com/. O nosso esforço, então, está voltado a 
republicação dos textos de 2014, que o farei, com alguma frequência, durante o 
transcurso de 2016. Peço, diante disso, a compreensão se alguns desses 
escritos ainda estejam ainda na lembrança das suas mentes, posto que 
poderão denotar repetição e mesmice. 

 
O escrito, que adiante segue, foi publicado em março de 2014: 
 

DISCURSO E PRÁTICA 
 
Hoje o nosso foco é o discurso e a prática. Será que podemos 

dissociar um do outro? Lembrei-me de um relato acerca de Mohandas 
Karamchand Gandhi, líder hindu, que citava com frequência frases do Sermão 
do Monte, admirador de Jesus Cristo, mas que teria se decepcionado com o 
cristianismo exatamente pela dissociação entre o discurso e a prática. 

 
Certa vez o missionário E. Stanley ao encontrar-se com Gandhi 

fez-lhe a seguinte indagação: “Senhor Gandhi, apesar do senhor sempre citar 
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as palavras do Cristo, por que é tão inflexível e sempre rejeita tornar-se seu 
seguidor?” 

Gandhi respondeu: “Eu não rejeito seu Cristo. Eu amo seu Cristo. 
Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso 
Cristo.”. 

 
Alguns atribuem a rejeição de Gandhi ao cristianismo de um 

incidente ocorrido na África do Sul, quando ele era ainda um jovem advogado 
por lá. Sabidamente Gandhi encontrava-se atraído pela fé cristã, estudava, 
inclusive a Bíblia e os ensinamentos de Jesus. Estava seriamente pensando na 
possibilidade de tornar-se um cristão quando decidiu assistir a um culto numa 
igreja local. Mas assim que subiu os degraus daquela comunidade, um ancião 
da igreja, um sul-africano branco, barrou o seu caminho na porta. 

-- Aonde o senhor pensa que vai Kaffir (tratamento pejorativo 
dado pelos brancos, no regime da apartheid, aos negros e estrangeiros na 
África do Sul. No meio muçulmano, kaffir tem o significado de "infiel")? 

 
Gandhi lhe respondeu: “Eu gostaria muito de assistir o culto 

daqui”. 
 
Mas aquele ancião refutou: “Não existe lugar para Kaffirs nesta 

igreja. Fora daqui ou eu chamarei meus assistentes para tirá-lo a força.”. 
 
Triste, não é mesmo? Ainda sob a ilustração de discurso e 

prática, tenho um relato de que um senhor já de certa idade, tido por todos 
como descrente, foi encontrar-se com um pastor para ver se ele resolvia os 
seus problemas de fé. 

 
Ao chegar, aquele pastor conversava com outra pessoa, mas, ao 

ver aquele senhor de pé, correu sorridentemente ao seu encontro, o 
recepcionou e ofereceu-lhe uma cadeira, pedindo que aguardasse só um 
pouquinho que logo seria atendido. 

 
Finalizando a conversa com aquela outra pessoa, uma vez a 

despedindo com um afetuoso abraço, aquele pastor dirigiu-se aquele senhor e 
começou uma intensa conversa com ele. Falou-lhe as doutrinas básicas, do 
incomensurável amor de Deus por nós, especialmente da graça, um favor 
imerecido concedido a todos os que nEle crerem. 

 
Aquele senhor, descrente que era, tornou-se um fervoroso cristão, 

sempre dedicado no estudo das Santas Escrituras. 
 
Um amigo desse senhor descrente, ao saber da sua conversão ao 

cristianismo, o interrogou: “O que o convenceu a ser um cristão?”. 
 
-- “Foi o gesto de me acolher com todo o carinho, inclusive 

demonstrando preocupação por eu estar em pé oferecendo-me uma cadeira.”. 
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Concluindo, não será com o nosso discurso ou nossa oratória 
elogiável que traremos o descrente a Cristo, mas a nossa prática. Cheguemo-
nos a todos, sem fazer acepção (Romanos 2:11), com humildade, mansidão e 
amor (Efésios 4:2). 
 


