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Meus queridos amigos, bom 
dia! Uma ótima quarta-feira para você e 
todos os seus. Estava meditando que, não 
obstante a soberania e onipotência de 
nosso Deus, é fato que Ele sempre aprecia 
a nossa participação nos seus feitos. 
Vemos isto no milagre da multiplicação dos 
pães e peixes, onde se buscou cinco pães 
e dois peixes de um que estava na 
multidão; na ressuscitação de Lázaro, onde Jesus pede que “retirem a pedra”; 
na transformação da água em vinho, onde é pedido que as talhas sejam 
enchidas com água; na grande pesca, que encheu dois barcos, onde fora 
pedido que aqueles pescadores retornassem novamente ao mar, na ordem, 
desde o Gênesis, para cuidar da criação, e por aí vai. Partilho hoje um texto 
que achei bem interessante. Ele nos chama a responsabilidade partilhada. 
Vejamos:  

 

A RESPONSABILIDADE  
 
Um discípulo se aproximou do mestre e falou: -- Durante anos 

busquei sabedoria, sinto que estou perto. Quero saber qual o próximo passo. O 
mestre calmamente perguntou: -- E como você tem se sustentado? -- Ainda 
não aprendi a me sustentar, meu pai e minha mãe me sustentam. Entretanto, 
isso são apenas detalhes. Diga-me qual o próximo passo? -- O próximo passo, 
falou aquele senhor sábio, é olhar o sol por meio minuto. O discípulo 
prontamente obedeceu. Quando acabou o mestre pediu para descrevesse o 
que via à sua volta. -- Não consigo ver nada, o brilho do sol ofuscou meus 
olhos, respondeu o discípulo. 

 
Então o mestre sabiamente comentou: -- Um homem que apenas 

busca sabedoria e deixa suas responsabilidades para os outros não é sábio, 
termina inebriado pelo acúmulo de conhecimentos e de nenhuma prática. 
‘Lembre-se que o homem que mantém os olhos fixos no sol termina cego. ’ “A 
mudança que queremos ver no mundo começa por nós mesmos”. De nada 
adianta estudarmos, buscarmos conhecimento, sabedoria e ficarmos como 
cegos para o que acontece ao nosso derredor. O farto conhecimento sem a 
prática é de nenhuma valia. Se o buscarmos, Deus nos dará sabedoria para 
mudarmos o contexto em que vivemos. Todavia, não podemos permanecer 
parados, inertes, esperando que as soluções caiam milagrosamente dos céus. 
Ajamos, pois temos uma parte que nos cabe fazer. 
 


