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Bom dia, queridos amigos! Que a graça de nosso Deus esteja com 

você e todos os seus entes queridos. Li, em um dos livros de Max Lucado, que 
há pessoas especialistas em encontrar uma erva daninha em extensos jardins 
floridos. É o que encontramos em Lucas 6:42: “Como você pode dizer ao seu 
irmão: ‘Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho’, se você mesmo não 
consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro 
a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do 
olho do seu irmão". 

 
Por falta de uma introspecção, de uma autoanálise, 

lamentavelmente, não são poucos os que estão com o dedo em riste, prontos 
a apontar alguma falha naqueles que lhes são próximos. 

 
Nesse sentido, encontrei um texto, intitulado “O ponto negro”, 

que gostaria de compartilhar. 
 

O PONTO NEGRO 
 
Conta-se que um professor preparou sua aula estendendo um 

grande lençol branco numa das paredes da sala. 
 
À medida que os alunos iam entrando, tinham sua curiosidade 

despertada por aquele objeto pouco comum para uma sala de aula bem à sua 
frente. 

 
O professor iniciou a aula perguntando a todos o que viam. O 

primeiro a manifestar disse que via um pontinho negro, no que foi seguido 
pelos demais. Todos conseguiram ver o pontinho negro que fora colocado, de 
propósito, no centro do lençol branco. 

 
Depois de perguntar a todos se o ponto negro era a única coisa 

que viam e de ouvir a resposta afirmativa, o professor lançou outra questão: 
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-- Vocês não estão vendo todo o resto do lençol? Vocês 
conseguem somente ver o pequeno ponto preto e não percebem a parte 
branca, que é muito mais extensa? 

 
Naquele momento, os alunos entenderam o propósito da aula: 

ensinar a ampliar e educar para uma percepção do conjunto, e não atentar-se 
somente para pormenores ou para coisas negativas.”. 

 
Que possamos começar este novo dia com esta lição: “Quem 

julga as pessoas não tem tempo para amá-las”. (Atribuído a Madre Teresa 
de Calcutá) 
 


