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Queridíssimos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para 

você e todos os seus. Israel sempre tem que fazer uso da força para proteção 
dos seus patrícios. O Hamas, grupo radical islâmico, ataca aquela Nação quase 
que diariamente, causando mortes e destruições. Não quero aqui entrar no 
mérito de que a reação israelita tem sido desproporcional ao agravo sofrido. 
Até porque esses conflitos entre árabes e judeus, remonta desde o patriarca 
Abraão, tendo por pano de fundo os filhos da escrava egípcia (Agar) e os da 
livre (Sarah). 

  
Deus afirmou para Abraão que a sua descendência seria numerosa. 

Sarah além de idosa era infértil. E como a promessa estava demorando, 
combinando com Sarah, Abraão resolveu dar um jeitinho dormindo com uma 
das suas servas. Agar engravidou e deu à luz a Ismael, precursor dos ismaelitas, 
uma das genealogias dos árabes.  

 
A nossa tendência natural é com as nossas próprias forças e 

entendimento buscarmos resolver a questão, assim como fez Abraão. 
Dificilmente raciocinaremos que a solução correta passaria pelo abandono 
desse imediatismo, dessa mania do querer igualar-se a Deus.  

 
Afora tudo isto, para piorar as coisas, sempre achamos que os 

nossos problemas advieram em decorrência dos outros: estou assim porque o 
governo não me paga um salário justo; se não fossem os juros extorsivos dos 
bancos, eu não estaria nessa situação; se os meus filhos fossem mais 
compreensivos, isto não teria acontecido; se a minha esposa fosse mais 
dedicada, possivelmente a situação estaria bem melhor. E com essas lamúrias, 
vamos enchendo a nossa vida de condicionantes "se", pois o que sofremos, a 
razão pela qual padecemos são sempre os outros e, como não podemos resolver 
(pois os outros é que são os verdadeiros culpados), damos um "jeitinho" e 
dormimos com a escrava. O resultado é obvio: conflitos. Como resolver? 
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Mudando. Mudando os outros? Não! Essa reforma tem que passar primeiro por 
nós, pela nossa forma de pensar e agir. De buscar encadear as ideias primeiro 
colocando Deus na frente e, posteriormente, tomando as decisões sob 
orientação dEle. É fácil proceder assim? Claro que não! É contra nossa natureza, 
queremos ser iguais a Deus desde o Éden. Essa é a minha constituição 
pecaminosa, e a sua também. Temos que lutar, pedir forças ao Senhor para 
vencê-la. Para finalizar esta primeira parte da nossa mensagem de hoje, tomo 
de empréstimo as palavras de Mahatma Gandhi: "Seja a mudança que você 
quer ver no mundo".  

 
E sobre mudar o mundo, compartilho uma parábola da atualidade. 

Agradeceria que pudesse declinar a autoria.  
 

MUDANDO O MUNDO  
 
Era uma vez um rei que, há muito tempo, governava um país. Um 

dia, ele saiu em viagem para algumas áreas bem distantes. Quando retornou ao 
palácio, reclamou que seus pés estavam terrivelmente doloridos, porque era a 
primeira vez que fazia uma viagem tão longa e que havia muitos pedregulhos 
pela áspera estrada.  

 
Ele ordenou a seus servos que cobrissem toda a estrada, por todo 

o país com couro. Definitivamente, essa obra necessitaria de milhares de vacas 
esfoladas e custaria uma quantia enorme de dinheiro.  

 
Então, um dos mais sábios entre os criados ousou falar ao rei: – 

Por que o rei tem que gastar essa quantia desnecessária de dinheiro? Por que, 
simplesmente, não manda cortar um pequeno pedaço de couro para cobrir seus 
pés? O rei ficou surpreso, mas concordou com a sugestão. E ordenou que lhe 
fizessem um par de sapatos.  

 
Para fazer deste mundo um lugar feliz para se viver, é melhor você 

mudar a si próprio e não ao mundo! 
 


