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

e todos os seus entes queridos. Dificuldades, dificuldades e mais dificuldades, 
a todo o momento, todos os dias, não significam que você é a mais infeliz das 
criaturas. Em nenhuma parte das Santas Escrituras você vai encontrar 
promessa de vida boa e fartura, mas, ao contrário, somos advertidos que neste 
mundo teremos aflições, aflições e mais aflições, contudo não devemos 
desistir, deixar o nosso ânimo esvair-se no meio das pedras que 
encontraremos pelo caminho (João 16:33).  

 
Jesus em um dado momento chegou para Pedro e perguntou: 

“Pedro, tu me amas?”. Impulsivamente Pedro respondeu que sim. Pronto? Não! 
Jesus recomendando que ele cuidasse dos seus cordeiros, novamente 
indagou: “Pedro, tu me amas?”. Pedro respondeu que amava o Cristo, ao que 
Jesus o recomendou cuidar das suas ovelhas. Pronto? Não! Pela terceira vez 
Jesus pergunta: “Simão, filho de João, você me ama?”. (João 21:17-18). Pedro 
entristeceu-se profundamente, possivelmente tendo em mente que havia 
negado o Salvador por três vezes. Nesse momento Jesus revela a “pedra” que 
se levantaria adiante de Pedro: “Digo-lhe a verdade: Quando você era mais 
jovem, vestia-se e ia para onde queria; mas quando for velho, estenderá 
as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir" 
(João 21:18).  

 
Não se engane, não há caminho fácil, muitas e muitas pedras 

encontraremos neste interstício chamado vida, delimitado entre o nascimento e 
a morte. Lembrei-me de um escrito, intitulado Pedras no Caminho, cuja autoria 
desconheço, mas que nos traz uma lição importante sobre a necessidade de 
persistirmos não obstante os percalços da jornada. Gostaria de compartilhar 
com você:  
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PEDRAS NO CAMINHO 
 

Uma criança brincava no parque com sua mãe, quando avistou 
próximo dali um lindo jardim. Flores coloridas, brancas, vermelhas, rosas e 
amarelas a convidavam a brincar. A criança, sem pensar, olhou para aquelas 
belas flores e saiu correndo pelo parque em busca do jardim. Só que, no 
caminho, tropeçou em uma pedra e caiu, e ao cair chorou, e ao chorar teve 
socorro. Um bondoso senhor que estava ali, vendo a criança em desespero, 
aproximou-se e sentou-se carinhosamente ao seu lado.  

 
-Você está bem?- disse o homem. -Eu caí quando tentava chegar 

ao jardim. Caí e estou triste, acho que vou desistir de ir para lá. - disse a 
criança chorando.  

 
O homem olhou penalizado e com doçura disse: - Meu bem, um 

dia, há muito tempo, eu também caí ao buscar o jardim. Caí, e não mais me 
levantei, eu desisti. Desisti do motivo maior que me impulsionava. A chama que 
havia em meu peito gritava: Vá, acredite! Mas eu não fui. Caí e desisti. 

 
Abandonei o que minha alma tanto buscava. Sofri e aprendi. 

Ouça: Ali na frente, você vê um jardim. Você sente que é lá que você prefere 
estar. Uma voz dentro de você diz: ’Seja, vá, acredite!’ Mas, lembre-se filho, 
sempre haverá pedras em seu caminho.  

 
A criança, mais calma, olhou para o homem e perguntou: -Porque 

as pedras? O caminho não poderia estar livre? O homem olhou nos olhos da 
criança, um olhar tão sincero e sereno que a criança sentiu-se amparada e 
protegida, então o homem falou: - Podemos chegar ao jardim. Mas as flores 
são sensíveis e delicadas. Por isso precisam ser protegidas de pessoas 
despreparadas que poderiam destruí-las. O Senhor, na sua imensa sabedoria, 
colocou pedras no caminho para permitir que só aqueles que tiverem a 
sensibilidade de entender que as pedras não foram feitas para impedir a 
chegada, mas para serem contornadas, cheguem até lá! A criança enxugou as 
lágrimas, levantou-se e continuou em busca do jardim.  

 
Que tenhamos um bom dia, guardando no coração estes 

ensinamentos. 
 


