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

você e todos os seus. Segundo a UOL esporte, a honraria máxima da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), a medalha Machado de Assis, foi conferida, em 
11.04.2011, ao jogador gaúcho Ronaldinho, na oportunidade em que lá esteve 
para uma homenagem ao escritor flamenguista José Lins do Rego, escritor 
paraibano, nascido no município de Pilar. Se tal fato não lhe causou surpresa, 
maior espanto tiveram os presentes quando o ás do futebol afirmou que “não 
tinha livro preferido” e que iria pedir uma “dica” aos imortais daquela casa. 

 
O nosso país passa por um período de profunda inversão de valores 

e faço minhas as palavras do jornalista Rodrigo Constantino, as vezes “dá 
vontade de gritar: para o mundo que eu quero descer! Pessoas sem nenhum 
histórico de decência moral muitas vezes estão por trás desses movimentos 
e projetos... acham ‘cool’ os pais que levam adolescentes para bailes 
funks, banalizam o aborto, mas se mostram chocadas com uma palmada... 
é o sinal dos tempos, uma completa inversão de valores que pretende 
destruir os pilares familiares da sociedade.” 

  
Como bem disse Machado de Assis, nome que, merecidamente, 

intitula a comenda conferida a Ronaldinho Gaúcho, “em nosso país a 
vulgaridade é um título, a mediocridade um brasão”. 

  
Sinceramente não consigo ficar “cool”, frio, calmo diante de 

tantas e tantas aberrações. Acomodar-se, voltando ao tema de ontem, alguém 
já disse, é como “permanecer estacionado na contramão”. O escritor francês 
Honoré de Balzac afirmou que é “um suicídio cotidiano”. 

  
Permanecer na “vala dos comuns”, numa vida medíocre, 

acomodada, não nos levará a lugar nenhum. O apóstolo Paulo, em Colossenses 
3:23-24, conclamou que tudo o que fizéssemos deveríamos fazer “como para 
o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a 
recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo”. 

  

http://uolesporte.blogosfera.uol.com.br/2011/04/12/homenagem-a-ronaldinho-gaucho-pela-abl-vira-piada-no-twitter/
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Você já parou para pensar nisto? O trabalho que você desenvolve, 
ou qualquer outra atividade, deve ser feito como que para Deus, não é para 
mim, ou para outro de condição idêntica ou assemelhada: incompleto, 
imperfeito, limitado e pecador. 

 
Outro dia falei, mas convém repetir, só seremos um país de 

respeito quando voltarmos aos caminhos da meritocracia e passarmos a premiar 
os melhores, os que resolveram romper a barreira da mediocridade. 

 
O Chile, oficialmente República do Chile, ocupa uma longa e 

estreita faixa costeira encravada entre a cordilheira dos Andes e o oceano 
Pacífico. É um dos países mais estáveis e prósperos da América do Sul e, no 
contexto da América Latina, sai na frente do Brasil nos índices de 
desenvolvimento humano, qualidade de vida, e estabilidade política. 

  
É do Chile, o poeta Pablo Neruda, nascido na cidade de Parral, 

em 12 de julho de 1904, autor de um poema que vem a calhar com o nosso tema 
de hoje: deixar a mediocridade e singrar pelos mares da excelência. 
Compartilho: 

  

“SÊ 

 
Se não puderes ser um pinheiro, no topo de uma colina,  
Sê um arbusto no vale mas sê  
O melhor arbusto à margem do regato.  
Sê um ramo, se não puderes ser uma árvore.  
Se não puderes ser um ramo, sê um pouco de relva  
E dá alegria a algum caminho.  
Se não puderes ser uma estrada,  
Sê apenas uma senda,  
Se não puderes ser o Sol, sê uma estrela.  
Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso...  
Mas sê o melhor no que quer que sejas”. 
 
Que neste novo dia possamos sair da “vala dos comuns” dedicando 

todas as nossas atividades ao nosso Pai Celeste. 
 


