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Bom dia, meus queridos amigos! Um portentoso dia para você e os 

seus. Ao lhe escrever hoje, estive pensando qual o critério utilizado por Deus 
para nos escolher. Escolher-nos? Sim, segundo o registro de Gálatas 1:15, “Ele 
nos separou desde o ventre da nossa mãe”, nos chamou pela Sua graça 
quando ainda estávamos informes, um zigoto, produto de uma reprodução 
sexuada. 

 
Teria essa escolha ocorrido pelas nossas capacidades cognitivas? 

Por nossos preceitos religiosos? Pelos nossos atos de "bondade"? Acredito que 
não, pois se algum mérito tivéssemos imediatamente afastaríamos a graça. Os 
pensamentos e caminhos de Deus são diversos dos nossos e muito mais altos, 
segundo assentou o profeta Isaías 55:8-9, o que significa dizer que, dentro dessa 
nossa limitadíssima visão, não temos como compreender esse processo de 
escolha.  

 
Davi, um adúltero; Pedro, que negou a Cristo; Zaqueu, um 

funcionário de tributos corrupto; e Maria Madalena, uma prostituta, foram 
escolhidos pelo Senhor pela sua graça, assim como eu e você, imperfeitos e 
pecadores. Um perfil era comum a todos os escolhidos, qual seja: o 
arrependimento e a capacidade de deixar-se usar pelo Senhor para fazer a sua 
vontade.  

 
Temos que ser assim, como um lápis nas mãos do Criador, tal qual 

o conto "As qualidades" que compartilho adiante:  
 

AS QUALIDADES  
 
O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura, 

perguntou: - Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por 
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acaso, é uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu, e comentou com 
o neto: – Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante 
do que as palavras, é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como 
ele, quando crescesse.  

 
O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial. 

- Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida! - Tudo depende do modo 
como você olha as coisas. Há cinco qualidades nele que, se você conseguir 
mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: 
você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma 
Mão que guia seus passos. Esta é a mão de Deus e Ele deve sempre conduzi-lo 
em direção à Sua vontade. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso 
parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra 
um pouco, mas no final, ele está mais afiado.  

 
Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser 

uma pessoa melhor. Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos 
uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma 
coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para 
nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade: o que realmente importa 
no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. 
Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a 
quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, 
saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços, e procure ser consciente 
de cada ação. ”  

 
Que neste novo dia nos entreguemos a perfeita vontade do Senhor! 

 


