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

você e todos os seus. Diz uma expressão popular que a “a vida é um constante 
aprendizado” e não tenho como dissentir. Ouvi certa vez que “cada dia um 
degrau, cada degrau uma luta e a cada luta um aprendizado”. 

 
Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático afirmou que “a única 

constante é a mudança”. Naturalmente, com o passar dos anos, desde a 
meninice até a idade adulta, a nossa tendência é que aprendamos com as 
experiências, buscando não repetir aquelas que apresentaram resultados 
insatisfatórios ao nosso crescimento. 

 
Contrariando essa lógica, a igreja de Corinto recebeu dura 

advertência do apóstolo Paulo, pois embora adultos fisicamente, se 
comportavam como crianças, recusavam-se ao aprendizado (1ª Coríntios 3:1-
2). 

 
E por falar em aprendizado, lembrei-me de um texto, intitulado 

“Aprendizes do Girassol”, que me foi repassado por um colega de trabalho 
(Helio Aquino) há alguns anos. Fiz algumas adaptações para compartilhar. 

 

APRENDIZES DO GIRASSOL 
 
Assim como um girassol escolhe sempre estar voltado para o sol, 

escolha focalizar o lado melhor, mais bonito, mais luminoso e vibrante das 
coisas que lhe acontecem. Nossa percepção é seletiva, nós "focalizamos" o que 
queremos ver e deixamos de perceber o restante. 
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Você já reparou como é fácil ficar depressivo? Contas a pagar... 
Não ganhar de forma justa... Não conseguir manter o peso ideal... Não ser 
valorizado no trabalho... É por isso que frequentemente não nos sentimos bem. 
Depositamos nossa atenção no que nos falta, no que nos magoa... Sempre com 
as preocupações do amanhã. Deixamos a nossa mente à deriva, torturada por 
preocupações que, fatalmente, sequer acontecerão. 

 
Na verdade, a maior parte do tempo, estamos lutando com a vida, 

não aceitando o que ela nos traz... E quando não aceitamos aquilo que é, e nos 
concentramos no que deveria ser, nos frustramos, sofremos cada vez mais, ao 
ponto de perdemos o sentido da existência... Que tal, quando você estiver 
assim, voltar a sua atenção para os girassóis. 

 
O girassol se volta para onde o sol estiver, mesmo que este esteja 

escondido atrás de uma nuvem. Ele está sempre em busca da luz, da vitalidade, 
da força, do calor. Saber captar o lado luminoso da vida significa aprendermos 
a valorizar tudo de bom que já recebemos e também a sermos gratos a Deus 
por isso... Apreciar e agradecer o carinho, o afeto, os gestos de atenção e 
delicadeza oferecidos pelos amigos, filhos, pais,... 

 
Apreciar o sorriso de alguém que você gosta. Apreciar um gesto de 

gentileza, uma palavra de estímulo do seu colega de trabalho, do seu vizinho... 
Apreciar todo contato humano que lhe trouxe conforto, novo ânimo... 

 
Ser aprendiz de girassol, não é fácil! Infelizmente a maioria de 

nós, não foi preparada para trilhar o caminho da luz, e vivemos na obscura zona 
da ansiedade, da dúvida, do medo do amanhã, que nos condiciona a 
pensamentos que torturam profundamente o nosso ser. 

 
De hoje em diante, quando você perceber que está desanimado, 

revoltado ou deprimido, que possa se lembrar da busca do girassol pela luz. 
Esforce-se em dirigir os seus pensamentos para o evangelho de João 8:12: 
“Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me 
segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida”. 

 
A luta é diária, o aprendizado é diário, e este novo dia é o 

momento mais que propício para um novo aprendizado: a beleza, a ordem, o 
poder e o amor de Deus demonstrados magnificamente nas obras por Ele 
criadas: “Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras 
das suas mãos...” (Salmo 19:1-2). 
 


