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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quinta-feira para 
você e todos os seus entes familiares. Minha sogra (Nanci) tinha na parede da 
sala de seu apartamento um quadro com um prego pendurado e com os 
seguintes dizeres: “Sou um prego de Cristo!”. Perguntei a ela o que 
significava aquilo. Ela explicou que muitos só querem ser quadro, mas 
pouquíssimos se apresentam para ser o prego que o sustenta. Quando digo 
que sou um prego de Cristo, declaro que sou sua serva e que estou pronta 
para a realização de qualquer tarefa em prol da divulgação da sua palavra, 
ainda que para muitos ela seja considerada insignificante ou 
irrelevante. 

 
Nas minhas leituras, encontrei uma história 

semelhante:  
 

O PREGO 
 
Uma nova igreja foi construída, e as pessoas vinham de todas as 

partes para admirá-la. Passavam horas admirando a beleza arquitetônica da 
obra. 

 
Lá em cima, no madeiramento do telhado, um pequeno prego a 

tudo assistia. E ouvia as pessoas elogiando todas as partes da encantadora 
estrutura – exceto o prego! 

 
Sequer sabiam que estava lá, e ele cada vez ficava mais triste 

pela falta de reconhecimento do seu papel. Certo dia ele tomou uma decisão: 
“Se sou tão insignificante, ninguém sentirá minha falta!”. 

 
Então o prego desistiu da sua função, deixou de fazer pressão e 

foi deslizando até que, certo dia, veio a cair no chão. 
 
Naquele dia, era noite e chovia muito. Logo, onde faltava um 

prego, o telhado começou a ceder, separando as telhas. A água escorreu pelas 
paredes e pelos bonitos murais. O gesso começou a cair, o tapete ficou 
manchado e até uma linda Bíblia ficou completamente encharcada com água. 
Tudo isso porque um pequeno prego desistira de seu trabalho! 

 
Ao segurar o madeiramento do telhado, era desconhecido, mas 

era útil. Agora, soterrado pela lama, não só continuava obscuro, como também 
se tornara inútil e acabou sendo consumido pela ferrugem!”. 

 
Digo eu. Todos temos um papel, temos talentos que nos foram 

concedidos graciosamente por Deus. No trabalho de divulgação do Santo 
Evangelho o mais importante é “aquele que serve os outros” (Mateus 23:11), 
“quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o 
primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não 
veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para nos salvar” 
(Mateus 20:2-28). 
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Então, não desistamos do nosso papel, ainda que como pregos 

do Senhor. 
 


