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Bom dia, meus queridos amigos! Uma maravilhosa segunda-feira 

para você e todos os seus entes queridos. Não poucas vezes nos sentimos 
incapacitados, impotentes diante das situações que nos são postas, 
principalmente porque não vislumbramos uma solução possível. Considerado um 
dos fundadores da sociologia, Max Weber (Maximilian Karl Emil Weber, nascido 
na Alemanha, em 21.04.1864), sobre o impossível assentou: “O homem não 
teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o 
impossível”. 

 
De uma autora brasileira, encontrei a afirmação de que “A 

verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não 
por fora, pois até os incapacitados de andar podem ser livres para voar” 
(Thaís Moraes). 

 
A corrente humanista defende que tudo está no controle do 

homem, e uma vez que ele esteja centrado nos seus objetivos será capaz de 
fazer até o impossível. 

 
Para nós, cristãos, é muito diferente. Cristo é o centro e sem Ele 

nada podemos fazer: “Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e 
eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer” (João 
15:5). O impossível não faz morada em Deus, porque “para Deus nada é 
impossível” (Lucas 1:37). 

 
É atribuído a Mário de Miranda Quintana, poeta e jornalista 

brasileiro, um poema intitulado “DEFICIÊNCIAS”, que traz no seu contexto 
muitas dessas impossibilidades tão comuns ao nosso cotidiano. Para o nosso 
deleite, compartilho: 

 

DEFICIÊNCIAS 
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"Deficiente" é aquele que não consegue modificar sua vida, 

aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive...  
 
"Louco" é quem não procura ser feliz com o que possui.  
 
"Cego" é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, 

de miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores.  
 
"Surdo" é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um 

amigo, ou o apelo de um irmão. Pois está sempre apressado para o trabalho e 
quer garantir seus tostões no fim do mês. 

 
"Mudo" é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde 

por trás da máscara da hipocrisia. 
 
"Paralítico" é quem não consegue andar na direção daqueles que 

precisam de sua ajuda. 
 
 
 
"Diabético" é quem não consegue ser doce.  
 
"Anão" é quem não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a 

pior das deficiências é ser miserável, pois: "Miseráveis" são todos que não 
conseguem falar com Deus. 

 
Que neste novo dia possamos afastar estas “deficiências” das 

nossas vidas, centrados no DEUS DOS IMPOSSÍVEIS. 
 


