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Estimados amigos, bom dia! Uma esplêndida quinta-feira para 

você e todos os seus familiares. Ativismo, você sabe o que significa? No 
sentido filosófico, “qualquer doutrina ou argumentação que privilegie a prática 
efetiva de transformação da realidade em detrimento da atividade 
exclusivamente especulativa, frequentemente subordinando sua concepção de 
verdade e de valor ao sucesso ou pelo menos à possibilidade de êxito na 
ação”.  

 
Na religião, o ativismo substitui a adoração que é dependência 

plena da soberania de Deus, em ação para produzir os efeitos desejados. O 
ativista religioso não confia na transformação da realidade pelo poder pleno e 
gracioso de Deus, mas propõe uma verdade particular com base no esforço, no 
mérito e na justiça próprios. É o homem pelo próprio homem! 

 
 O esforço próprio, o homem como o centro, faz nascer o ativista. 

É uma pulga de igreja, pela manhã, tarde e noite, ele está no templo. “Ele 
precisa salvar o mundo” e, em assim sendo, não tem tempo para um descanso, 
para a família, para refletir que as realidades são mudadas pela ação soberana 
de Deus. E como não reflete, segue adiante no fazer, no fazer, no fazer, como 
uma dízima periódica, sem fim. 

 
Almeja “salvar” o mundo e não tem tempo para si, nem para os da 

sua casa. Sobre ativismo, Elsie Lessa, ao participar de um concurso das cem 
melhores crônicas brasileiras, promovido pela Editora Objetiva, teve o seu 
escrito “Ativismo, ativismo” escolhido entre as centenas que participaram. Muito 
sabiamente, ela descreveu a real situação da nossa sociedade: 
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ATIVISMO, ATIVISMO 
 
Somos uma geração que perdeu o privilégio de não fazer nada, 

aquele doce não-fazer-nada que é a mansa hora de repouso, o 
embalo da rede na frescura de uma varanda, a quietude ensolarada 
de um pomar em que o sono da tarde nos pegou de repente, a hora 
de armar brinquedos para as crianças, das visitas que chegam sem 
se fazer anunciar, pois na certa estaremos em casa para uma 
conversa despreocupada e sem objetivo. 

 
Somos uma geração de mulheres que saem demais de casa, para 

trabalhar ou para se divertir, e perde metade da vida indo ou vindo 
para não se sabe onde, fazendo fila para comprar, tomar condução ou 
assistir a um cinema. Perdemos o abençoado tempo de perder tempo, 
de não fazer nada, a única hora em que a gente se sente viver. O 
mais é canseira e aflição de espírito. 

 
E nesta loucura, nos encontramos esgotados. Antes de finalizar a 

nossa meditação de hoje, gostaria de compartilhar uma historinha que, no seu 
contexto, nos ensina sobre o ativismo. Sigamos, então, a ela: 

 
O EMPRESÁRIO E O PESCADOR 
 
Certa vez, um homem muito rico e muito ocupado caminhava pela 

praia para tentar aliviar a carga dos inúmeros e complexos problemas que 
atormentavam sua vida. De repente, ele deparou-se com um pescador deitado 
despreocupadamente junto a um barco, olhando o azul do céu. Indignado, 
deteve-se junto ao pescador e perguntou: 

 
- Como você pode ficar deitado aí, em pleno dia de trabalho, 

porque não está pescando? 
 
- O pescador virou lentamente a cabeça na direção do homem e 

respondeu com outra pergunta: 
 
- Por que você está tão irritado? Eu não estou pescando porque já 

pesquei o suficiente para o dia de hoje. 
 
Inconformado, o homem insistiu: 
 
- Se você estivesse com seu barco no mar, certamente traria mais 

peixes para vender ou estocar e poderia ganhar muito mais dinheiro. 
 
- E pra que eu preciso de mais dinheiro? Quis saber o pescador. 
 
- Com mais dinheiro você compraria um barco melhor, mais 

moderno, com maior capacidade de navegação e com ele teria uma pesca 
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mais abundante e consequentemente, mais dinheiro. Logo você poderia até ser 
dono de uma companhia pesqueira e ser um homem rico. 

 
- E o que eu faria então? Perguntou o pescador. 
 
- Você teria condições de gozar muito mais desta vida, namorar 

lindas mulheres, enfim tudo o que o dinheiro pode oferecer. 
 
- Já tenho minha casinha, mulher e filhos, eu sou feliz assim, 

vivendo cada momento. Vivo o presente e o que tenho basta para mim e minha 
família. Adoro a vida que levo e sou feliz! 

 
Mas, retrucou o empresário: 
 
- Você poderia comprar uma linda casa, automóvel do ano, 

roupas caras, viajar e descansar! Você se contenta com pouco. É preciso 
aproveitar mais a vida! 

 
Olhando o interlocutor com um leve sorriso desenhado no rosto, o 

pescador perguntou: 
 
- O que você acha que eu estou fazendo agora?”. 
 
Que possamos lembrar do propósito divino do dia do descanso, 

dedicando tempo para o descanso do corpo e do espírito. 
 


