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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica terça-feira, que 

Deus esteja com você e todos os seus entes queridos. Quando observamos um 
copo meio cheio, possivelmente você encontrará outras pessoas que o 
enxergam como meio vazio. Tudo é uma questão de perspectiva. 

 
 Edmund Wilson, escritor, ensaísta, jornalista, historiador e 

crítico literário norte americano (Red Bank, 8 de Maio de 1895 — Talcottville, 
12 de Junho de 1972), sobre a perspectiva assim discorreu: “duas pessoas 
nunca leem o mesmo livro. Ou seja, minha percepção do que li nunca será 
idêntica a sua, por causa das minhas experiências de vida, crenças, 
valores, personalidade e do ângulo pelo qual enxergo as situações com as 
quais me deparo.” 

  
Continuando, nesse tema, compartilho um escrito, que 

desconheço a autoria (agradeceria quem pudesse decliná-la), intitulado “Vista 
parcial”: 

 

VISTA PARCIAL 
 
Relata-se um incidente envolvendo um Pastor. 
 
O Pastor, com parte da membresia, foram a uma determinada 

cidade para evangelizar. 
 
Logo um dos que o acompanhavam aproximou-se e disse-lhe: 
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- Pastor, não há nada, exceto estupidez, nesta cidade. Os 
habitantes são obstinados. Ninguém quer aprender nada. Por mais esforço que 
o senhor faça, não vai conseguir nada com esse povo de coração de pedra. 

 
O Pastou ouviu atentamente e bondosamente respondeu: 
 
- Sabe, você tem razão. 
 
Logo depois, outro membro da congregação abordou o Pastor e 

cheio de alegria, disse: 
 
- Pastor, o senhor está numa cidade abençoada. O povo está 

ansioso em receber o evangelho e as pessoas, com certeza, abrirão o coração 
a Palavra do Senhor. 

 
O Pastor sorriu bondosamente e respondeu: 
 
- Sabe, você tem razão. 
 
- Mas Pastor, disse um congregado que estava próximo, o senhor 

disse que o primeiro homem tinha razão; e, ao segundo, que afirmou 
exatamente o contrário, o senhor disse que ele também tinha razão. Pelo que 
sei quadrado não pode ser redondo, e preto não pode ser branco. 

 
O Pastor calmamente respondeu: 
 
- Cada um vê o mundo de forma parcial, do jeito que espera que 

seja. Por que deveria eu refutar os dois homens? Um deles vê o mal em tudo e 
em todos; o outro vê somente o bem. É certo que eu poderia dizer-lhes que 
para Deus não há impossíveis, Ele pode transformar um coração por mais 
enrijecido que esteja. Como poderia dizer ao segundo que, por mais que o 
homem se ache “bom”, desde a concepção ele já nasceu pecador. 

 
No entanto, meu querido, os dois enxergaram o homem em um 

só aspecto, de uma forma incompleta. Aprenda que, como nos ensina a Bíblia, 
não há nenhum justo, nem um sequer, e por mais que a criatura humana se 
esforce em fazer o bem, cedo ou tarde vai cair, ficando a mercê da graça de 
nosso Deus. 
 


