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Bom dia, meus amados amigos! Uma magnífica quarta-feira para 
você e todos os seus entes queridos. Certa vez ouvi uma expressão muito 
interessante: “Uma palavra bem usada é como 
roupa bem lavada. Enxaguada, ensaboada, 
alvejada e clareada.” Nos diz a Bíblia que “a 
morte e a vida estão no poder da língua” 
(Provérbios 18:21). Quão maravilhoso seria 
se fôssemos comedidos no falar, não é 
mesmo? Digo mais, quão magnífico 
seria se observássemos muito mais a 
nossa vida, as nossas limitações, os 
nossos pecados, ao invés de, com 
uma rapidez incomum, 
partíssemos para apontar 
minunciosamente os erros do nosso próximo? 

 
Renato Russo, cantor, compositor e vocalista da banda Legião 

Urbana, falecido em 1996 em decorrência de complicações causadas pela AIDS, 
afirmou: “Quem insiste em julgar os outros sempre tem alguma coisa para 
esconder”. Saint-Exupéry, célebre autor do “Pequeno Príncipe”, sentenciou: 
“É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se conseguires 
fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio”. 

 
Ambos têm razão, nunca estamos dispostos a aplicar o ensino do 

romancista José de Alencar que sabiamente concluiu que é “ouro a sonda da 
consciência, o prumo que lhe sonda a profundidade”. 

 
Kerry & Chris Shook são autores de um best-seller intitulado “Um 

mês para viver”, da editora Mundo Cristão. Os autores, em um determinado 
momento, passaram a classificar as pessoas como itens que compõem uma caixa 
de ferramentas. Nessa temos pessoas-trena (perfeccionistas insaciáveis sempre 
prontas a estabelecer padrões para as pessoas); pessoas-martelo (costumam ter 
a sutileza de um trator, impondo seus desejos aos outros e abrindo o caminho 
a força), pessoas-serras (tem habilidade natural de cortar os outros), entre 
outras. Hoje, escolhi falar das “pessoas-LIXA”. Na perspectiva de um 
carpinteiro, a lixa serve para retirar a imperfeição das superfícies. As pessoas-
lixa fazem o mesmo, sempre estão prontas a aparar as imperfeições dos outros 
e, literalmente, lixam neste objetivo. Sigamos ao texto: 

 

PESSOAS-LIXA 
 
Você não é normal, eu não sou normal. Todos nós somos únicos. 

Não há outra pessoa no mundo como você. Embora sejamos muito diferentes, 
estamos todos na mesma caixa de ferramentas. No entanto, em vez de 
trabalharmos juntos para construir relacionamentos duradouros, como Deus 
deseja, muitas vezes somos tentados a criticar. É sempre mais fácil apontar as 
falhas e os defeitos de outra pessoa em vez de procurar as próprias deficiências. 
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(...) Temos uma visão aguçada para encontrar ciscos nos olhos de 

qualquer pessoa. Conseguimos enxergar aquela pequena partícula – o erro, o 
problema, o pecado ou a falha de caráter na vida de outra pessoa – e mal 
conseguimos esperar para apontar aquilo. E aí reclamamos: ‘Você realmente 
tem um problema aqui!’. ‘Mas’, diz Jesus, ‘eis o verdadeiro problema. Você 
está tentando tirar o cisco do olho de outra pessoa, embora tenha uma trave 
no próprio olho’ (Mateus 7:3-5). Existe um verdadeiro depósito cheio de pessoas 
com traves nos olhos por aí dizendo: ‘Cara, você viu que problema na vida 
daquela pessoa? Ainda bem que não sou como elas!’ Estão de tal modo 
determinadas a apontar a cisco nos olhos dos outros que se esquecem 
totalmente das traves presas à própria vida. 

 
Observe que Jesus não diz que devemos ignorar o cisco. Muitas 

pessoas consideram hoje que estão julgando ao apontar um pecado. Não se 
trata disso. Devemos olhar o cisco nos olhos de uma pessoa e ajudá-la com o 
poder de Cristo. Nosso papel não é julgar, mas ser agentes de cura. Mas às vezes 
dizemos à pessoa: ‘Sabia que você tem um cisco no olho? Vou ajuda-la com 
isso’, e aí acertamos a cabeça dela com a trave que está grudada em nosso 
próprio olho e ela responde: ‘Não, obrigada. Prefiro ter um cisco no olho a ser 
atingida pela trave na cabeça’. 

 
(...) 
 
Deus permite algumas pessoas-lixa e provações da caixa de 

ferramentas em nossa vida por uma razão: para ficarmos mais fortes. 
 
Por mais incômodo e perturbador que possamos considerar o 

processo, Deus coloca intencionalmente pessoas em nossa vida para nos 
chatear, para aparar as arestas de nosso caráter e nos tornar semelhantes a 
Jesus. (...) Devemos ser seletivos e não absorver todas as críticas que nos são 
colocadas, mas não devemos sempre desprezá-las. 

 
Deus deseja que você aprenda com as pessoas-lixa de sua vida. Ele 

as colocou ali por uma razão.” 
 
Você tem pessoas-lixa na sua vida? Dê graças a Deus por isso. O 

apóstolo Paulo teve pessoas-lixa em sua vida que lhe permitiram concluir: 
“Podemos nos alegrar, igualmente, quando nos encontramos diante de 
problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós – ajuda-nos 
a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de 
caráter, e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até 
que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas” 
(Romanos 5:3-4). 
 


