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Bom dia, queridos amigos! Uma ótima quinta-feira para você e 
todos os seus. Ontem falamos um pouquinho, com um pequeno recado de Max 
Lucado, sobre os absolutos morais. Continuando na questão, nos dias de hoje, 
segundo Dallas Willard, em “A conspiração divina” (ed. Mundo Cristão), 
“apesar da importância do desenvolvimento moral para o aluno e a 
sociedade, não se pode dizer que a educação superior tem demonstrado 
uma grande preocupação com o problema”.    

 
Willard exemplifica a questão: “Se você abaixasse a nota de 

um aluno só porque ele disse numa prova que a discriminação é 
moralmente aceitável, por exemplo, o aluno poderia contestar a nota 
junto à administração. E se essa posição acerca da aceitabilidade moral 
da discriminação fosse a única questão em jogo, o aluno sairia 
vencedor.” E mais, continua o autor, “o professor seria advertido de que 
não estamos aqui para impor os nossos pontos de vista aos estudantes, 
‘por mais desencaminhado que esteja o aluno’. E se a administração da 
universidade não chegasse a essa decisão, logo um tribunal o faria”.   

 
Sobre a nova ordem moral dominante, Willard escreveu uma 

parábola que adiante transcrevo:   
 

A VIDA NAS TREVAS   
 
Recentemente uma mulher pilotava um avião, praticando 

manobras a altas velocidades num caça de combate. Ela acionou os controles 
do avião pensando que manobrava para uma íngreme subida — e voou 
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diretamente para o chão. Não se deu conta de que estava voando de cabeça 
para baixo.   

  
Essa é uma parábola da existência humana nos nossos tempos - 

não exatamente que todos estejam em rota de colisão, embora isso seja 
muito comum - mas a maior parte de nós, e a sociedade mundial como um 
todo, vive em alta velocidade, muitas vezes sem sequer saber se está voando 
de cabeça para baixo ou não.   

 
De fato, vivemos assombrados por uma forte desconfiança de que 

talvez nem haja diferença - ou pelo menos de que a diferença seja ignorada 
ou irrelevante.   

 
Embora saibamos os valores do Reino, temos trilhado pelo 

confortável caminho da OMISSÃO e, consoante Álvaro Granha Loregian, 
“nossa omissão ao mal é tão prejudicial quanto fazê-lo”. Reforçando a 
ideia, Hideraldo Montenegro sentenciou: “Não existe neutralidade na 
omissão, pois a omissão já é uma tomada de posição”.   

 
Na realidade, enquanto o mundo ao nosso redor, em nome da 

“modernidade” e elucubrações, ditas intelectuais, cada vez mais se distancia 
dos valores morais do Criador, permanecemos inertes na certeza de que a 
nossa prole está a “salvo” sob os nossos olhares. 

   
Encontrei uma parábola da atualidade que ilustra bem a posição 

que temos tomado, senão vejamos:   
 

O PROBLEMA QUE NÃO LHE DIZ RESPEITO   
 
Um rato, olhando pelo buraco na parede, viu o fazendeiro e sua 

esposa abrindo um pacote. Pensou logo em que tipo de comida poderia ter ali. 
Ficou aterrorizado quando descobriu que era uma ratoeira. Foi para o pátio da 
fazenda advertindo a todos: 

   
- Tem uma ratoeira, uma ratoeira na casa.   
 
A galinha, que estava cacarejando e ciscando, levantou a cabeça 

a disse:   
- Desculpe-me senhor rato, eu entendo que é um grande 

problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda.   
 
O rato foi até o porco e disse-lhe:   
- Tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira.   
- Desculpe-me senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, 

a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas preces.   
 
O rato dirigiu-se, então, à vaca. Ela disse:  
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- O que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? 

Acho que não!   
 
O rato, então, voltou para casa, cabisbaixo e abatido, para 

encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite, ouviu-se um barulho, como o 
de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o 
que havia pegado. No escuro, ela não viu que a ratoeira pegou cauda de uma 
cobra venenosa. A cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente 
ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que, para alimentar 
alguém com febre, nada melhor que uma canja.   

 
Como os sintomas da mulher continuavam, familiares, os amigos 

e vizinhos vieram para visita-la. Para alimentá-los o fazendeiro matou o 
porco. A mulher não resistiu e acabou morrendo. Muita gente veio para o 
funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele 
povo.   

 
Por isso, da próxima vez que você ouvir dizer que alguém está 

diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, 
lembre-se de que, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre 
risco.   

 
Que possamos guardar nos nossos corações o ensino de Tiago 

4:17, que nos remete a tomarmos uma posição ATIVA em favor do bem, pois 
omitir-se é pecado. 
 


