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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quarta-feira para 

você e todos os seus entes queridos. Escolhas. Será que essa é uma atividade 
exclusiva do gênero humano? Embora desprovidos de racionalidade, os animais 
também fazem escolhas; escolhas essas que podem, inclusive, levá-los a 
morte. Aqueles que gostam de assistir aqueles programas da Discovery ou 
National Geography sobre o mundo animal, já puderam observar que as 
gazelas que, descuidadamente, se afastam, ou se isolam, na busca de uma 
melhor pastagem para satisfação da sua fome, tornam-se presas fáceis para os 
felinos. Assim, até os animais sofrem consequências por escolhas erradas, mas 
assim o fazem sem nenhuma racionalidade. 

 
Diante disto, atrevo-me a reescrever o ditado popular, afirmando 

que “errar é humano”, para “escolher errar é humano”: 
 

ESCOLHER ERRAR É HUMANO 
 
Desde a mais tenra idade, somos propensos ao erro, como bem 

assevera o salmista: "Na verdade, sou mau desde que nasci; sou pecador 
desde o ventre de minha mãe" Salmo 51:7.  

 
Tal assertiva nos diferencia, em essência, dos animais, nós temos 

uma tendência para o erro, sabemos o que é certo, temos consciência de que 
o caminho largo conduz a morte, mas, cedo ou tarde, para satisfação dos 
nossos desejos carnais nos encaminhamos por ele, os caminhos tortuosos.  

 
A Santa Escritura é farta desses exemplos. Ainda no Éden, onde o 

homem dispunha de uma magnífica habitação repleta de árvores frutíferas, 
ele escolheu aquela que estava no centro daquele belo jardim, não obstante 
houvessem sido advertidos, pelo próprio Deus, de não comerem daquele fruto 
(Gênesis 3:6).  
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Um pouco mais a frente acompanhamos a história de Noé. Diz a 

Bíblia que Noé era um homem justo e íntegro (Gênesis 6:9), mas logo que 
cessou o dilúvio, ele resolveu plantar uma vinha e decidiu embriagar-se de 
vinho. Tão bêbado estava que ficou nu, expondo suas partes íntimas a vista 
dos que ali se encontravam (Gênesis 9:20).  

 
A história das escolhas prossegue e ainda no primeiro livro da 

Bíblia encontramos o Pai da Fé, Abraão. Deus havia prometido a Abraão que 
ele teria uma descendência farta; faltou discernimento aquele homem que 
escolheu dar um jeito na infertilidade de Sarai e acolhendo sua sugestão 
deitou com uma serva egípcia chamada Hagar (Gênesis 16:2).  

 
As escolhas erradas no Velho Testamento são múltiplas 

envolvendo vários personagens. No Novo Testamento não é diferente e há um 
exemplo emblemático desta prática. Num dado momento, Jesus é recebido na 
descida do monte das Oliveiras por uma multidão dos discípulos que louvavam 
a Deus alegremente em alta voz (Lucas 19:37). Não demorou muito e esta 
multidão fez uma escolha: "Acaba com ele! Solta-nos Barrabás!" (Lucas 23:18-
19). Nos localizemos, agora, no ano de 2016, e procuremos refletir se o 
homem não continua o mesmo. Fazendo reiteradas escolhas erradas nos vários 
aspectos da sua vida. Politicamente padecemos de uma corrupção 
generalizada como resultado de escolhas erradas. Busca-se, através do 
exercício do voto, vantagens pessoais, interesses privados, e sagra-se ao 
Parlamento déspotas graduados na prática do fisiologismo, clientelismo e 
nepotismo.  

 
Na família não é diferente, a escolha é por relacionamentos 

descartáveis onde não há qualquer esforço para a manutenção da relação 
conjugal, entra-se para o casamento com uma condição: não deu certo, 
separa. Caminhamos, assim, a passos largos pela porta larga da opção do EU 
em detrimento do NÓS. A escolha é pela satisfação pessoal, ainda que para 
isso tenhamos que atropelar pessoas e regras mínimas de conduta.  

 
A sociedade atual, com todas as suas mazelas sociais e políticas, 

nada mais é do que a escolha por Barrabás. O Cristo é levado à cruz, enquanto 
nos lambuzamos com as delícias que nos trazem prazer, pois importa muito 
mais que sejamos "felizes".  

 
Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós! 

 


