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Meus queridos 
amigos, bom dia! Uma ótima 
quarta-feira para você e 
todos os seus. Hoje vamos 
falar de finanças. 
Seguiremos os ensinos 
retirados do livro “Bolsa 
Blindada”, de autoria de 
Patrícia Lages. Nessa obra, 
lá pelas tantas, entre os 
capítulos intitulados de “Tá a 
fim de incomodar?” e “Eta 
campinho ruim”, gostaria de compartilhar algumas preciosidades. 

 
Diz a autora: “Os acomodados são pe ssoas que não têm 

coragem nem atitude, muito menos força de vontade ou fé em si mesmo 
(nem sequer em Deus) para sair de suas zonas de conforto. Bem, usei a 
expressão “zona de conforto”, mas o que se encaixa melhor aqui é: sair 
de suas ‘vidinhas’”. 

 
Sobre os acomodados, continua a expert: “Se ganham pouco, é 

porque a economia vai mal, embora haja muita gente prosperando. Se 
perderam (outra vez) o emprego, é porque o patrão não reconheceu o seu 
valor, embora haja outros funcionários crescendo na mesma empresa...”. 

 

Então vem uma parábola da atualidade, intitulada “ETA 
CAMPINHO RUIM!”, que compartilho: 

 
Dois irmãos herdaram um mesmo campo. Prevendo que pudesse 

haver um conflito, o pai deixou instruções no testamento para que o campo 
fosse dividido ao meio, em partes iguais, e que um irmão não interferisse na 
parte do outro de maneira alguma. E assim foi feito. 

 
Cada um dos irmãos tinha o próprio trabalho, o campo estava 

jogado às traças, mas como em cavalo dado não se olham os dentes, os dois 
irmãos – que vamos chamar de Menache e Moshé – foram visitar o tal campo. 

 
Menache – apesar de mais velho – era mais comprometido 

financeiramente. Tinha só o ensino básico, pouca qualificação e o único 
emprego que conseguiu, ainda moço, foi como operário na pequena fábrica do 
Sr. Simeão, que pagava bem pouco. Mesmo assim, ele era muito grato, fazia o 
que lhe mandavam e morria de medo de ser demitido. Era melhor que ninguém 
nem se lembrasse da existência dele. 

 
O mais novo, Moshé, também não havia tido oportunidade de 

estudar, mas, sempre que podia, passava algumas horas observando seus 
colegas trabalharem e vivia fazendo perguntas sobre como fazer isso e aquilo. 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Ele começou na tecelagem Steiner como empacotador, mas aprendeu a operar 
uma empilhadeira nas horas vagas e, na primeira oportunidade, foi promovido 
e passou a ter um salário melhor. 

 
Moshé começou a recuperar a sua parte do campo com muito 

entusiasmo, pois queria começar sua plantação o quanto antes. Tirou o 
entulho, preparou o solo, plantou e adubou. Tudo durante a noite, depois do 
trabalho na tecelagem. Foi muito duro, mas ele estava muito satisfeito por 
trabalhar naquilo que era seu. 

 
Já Menache pensava: ‘Tenho que estar descansado para o 

trabalho na fábrica. Se eu não tiver bem disposto, certamente o senhor Simeão 
vai me demitir’. E ainda criticava seu irmão: -- Com essa história de trabalhar à 
noite você vai acabar ficando sem nada, pois esse campo não presta e ainda 
vai deixa-lo tão cansado que você vai acabar perdendo o emprego na 
tecelagem! 

 
Mas Moshé era determinado e perseverante. Ele acreditava no 

resultado positivo de seus esforços e que teria uma vida melhor. 
 
Chegando a época da colheita, Moshé precisou contratar 

trabalhadores para ajuda-lo a dar conta do serviço. Alugou caminhões e foi 
vender sua grande produção na capital. Quando voltou, após depositar o 
dinheiro no banco, viu sua parte do campo vazia de novo, pronta para 
recomeçar. Sentiu-se recompensado e disposto a reiniciar o processo. 

 
No mesmo dia, seu irmão, Menache, ao passar por perto do 

campo que não visitava desde que seu pai havia morrido, resolveu dar uma 
olhada, afinal, não ia custar nada. Chegando lá e vendo que não havia 
plantação alguma, exclamou: -- Não falei? Eta campinho ruim que não nasce 
nada!”. 

 
Dentre os livros de Sabedoria, Provérbios nos ensina, no capítulo 

21, versículo 5: “Os planos do diligente conduzem à abundância; mas todo 
precipitado apressa-se para a penúria.”. O evangelho de Lucas relata: “Pois 
qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular 
as despesas, para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que, 
depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que 
a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a 
edificar e não pode acabar”. 

 
Tenhamos cuidado para não cair na insensatez de Menache, 

acomodado e sempre com uma desculpa para não sair do estado de 
amortecimento, nunca disposto a fazer a diferença. Este é o conselho que 
estou buscando internalizar em meu coração e que também proponho para sua 
vida. 
 


