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Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica semana para você 

e todos os seus. Nelson Mandela, advogado, líder rebelde contra o apartheid, 
regime de segregação racial, tinha algo que o diferenciava dos demais ativistas 
contra o racismo: capacidade de comunicação. 

  
Não obstante esse dom, por várias décadas Mandela ficou 

trancafiado por aqueles que não estavam dispostos ao diálogo que, 
evidentemente, resultaria na perda do poder arquitetado através de um regime 
opressivo. 

 
Acerca da comunicação, Mandela escreveu: “Se você falar com 

um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. 
Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração."  

 
O propósito de Deus sempre foi o de manter íntima comunicação 

com o ápice de sua criação: o homem. Comunicação íntima significa “falar em 
sua própria linguagem”, “atingir o coração”, como sabiamente escreveu o líder 
africano. Mas como estabelecer esse vínculo de comunicação entre Deus e o 
homem? Como conceber um Deus infinito, imortal, incomensurável e perfeito 
comunicando-se com o homem, finito, mortal, limitado e imperfeito? 

  
Por muito amar o homem (João 3:16), o grandioso Deus resolveu 

limitar-se as paredes do útero de uma mulher, e o Verbo se fez carne e habitou 
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entre nós (João 1:14). Jesus Cristo, nascido de uma virgem, restabeleceu a 
comunicação entre o Pai e sua criação, e ninguém vai ao Pai, senão por Ele 
(João 14:6). E as palavras que comunicam, que saem da boca do Filho (Jesus), 
são as mesmas do Pai (João 14:10). 

 
Graças a perfeita comunicação, a ordem anterior onde o elo entre 

Deus e o homem se dava através dos sacerdotes, mediante sacrifícios e 
oferendas, foi revogada “porque era fraca e inútil” (Hebreus 7:18).  

 
“Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, Ele [Jesus] não 

tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus 
próprios pecados e, depois, pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma 
vez por todas quando a si mesmo se ofereceu”. (Hebreus 7:27).  

 
A única comunicação, estabelecida entre o Pai e sua criatura 

humana, nas Santas Escrituras é exposta de forma cristalina, sem a necessidade 
de silogismos ou da utilização de linguagem figurada. A sentença é: “Pois há 
um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo 
Jesus” (1ª Timóteo 2:5).  

 
Infelizmente, assim como vislumbramos no regime de segregação 

racial da África do Sul, a mantença do poder exige a criação de mecanismos de 
controle. Nesse objetivo, a comunicação através do sacerdote, considerada 
“fraca e inútil”, ressurgiu em algumas estruturas religiosas. Noutras, o 
cumprimento de regramentos e sacrifícios foram recriados como condição a 
obtenção do favor divino (graça), numa exaltação desmedida a “lei” que nunca 
teve o condão de aperfeiçoar o homem (Hebreus 7:19). 

 
A comunicação verbal, diferentemente da comunicação escrita, 

por certo suscita algumas dúvidas entre o interlocutor e aquele que a ouve, 
principalmente quando esta já vem repassada por terceiros (por ouvir dizer). 
Há até uma brincadeira, chamada de “telefone”, que muito bem exemplifica a 
questão. Todavia, na comunicação escrita, principalmente em se tratando de 
textos bíblicos, padece de lógica imprimir interpretações assíncronas sobre uma 
mesma sentença.  

 
A única justificativa para as “interpretações distintas” são as 

estruturas de poder, que poderiam ser facilmente vencidas se os “ouvintes” se 
dedicassem a leitura da fonte, assim como faziam os Bereianos (Atos 17:10-12).  

 
Sobre a comunicação adequada, encontrei um texto, bem 

interessante, que compartilho. Aguardo indicação da autoria.  
 

A ARTE DE SE COMUNICAR  
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Uma sábia e conhecida história diz que, certa vez, um sultão 
sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar 
um intérprete para que desvendasse seu sonho.  

 
Exclamou o intérprete:  
 
– Que desgraça, senhor! Cada dente caído representa a perda de 

um parente de vossa majestade. 
 
– Mas que insolente! Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? 

Fora daqui! - gritou o sultão enfurecido.  
 
Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou 

que trouxessem outro intérprete e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o 
sultão com atenção, disse-lhe:  

 
– Excelso senhor! Grande felicidade vos está reservada. O sonho 

significa que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes.  
 
A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso e ele mandou dar 

100 moedas de ouro ao segundo adivinho. Quando este saía do palácio, um dos 
cortesãos lhe disse admirado:  

 
– Não é possível! A interpretação que você fez foi a mesma que o 

seu colega havia feito. Não entendo porque ao primeiro ele pagou com 100 
açoites e a você com 100 moedas de ouro...  

 
Respondeu o segundo intérprete:  
 
 
– Lembra-te, meu amigo, que tudo depende da maneira de dizer. 

Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da 
comunicação depende, muitas vezes, a felicidade ou a desgraça, a paz ou a 
guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação, não resta dúvida. 
Porém, a forma com que ela é comunicada é que tem provocado, em alguns 
casos, grandes problemas.  

 
A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a 

lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Porém, se 
a envolvermos em delicada embalagem, e a oferecermos com ternura, 
certamente será aceita com felicidade.  

 
Finalizo com Provérbios 15:23: “Dar resposta apropriada é 

motivo de alegria; e como é bom um conselho na hora certa!”.  
 
Que o Senhor, nosso Deus, possa ser com você em mais este dia, 

comunicando e tocando profundamente o seu coração através da sua graça. 
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