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Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica semana para 

você e todos os seus entes queridos. Os monges tinham como regra, 
dependendo da ordem, afastar-se do convívio social e, se monásticos, 
enclausurarem-se nos mosteiros. Se frades, refugiavam-se em conventos. 
Isolados, dedicavam-se ao trabalho manual e a agricultura de subsistência. 

 
Thomas Merton, nascido em Prades, na França (31.01.1915), era 

um monge monástico trapista, que em um dado momento da sua vida pode 
concluir: “Homem algum é uma ilha”. Por deduções lógicas, como essa, 
passou a ser conhecido como reformista. 

 
Emilly Elizabeth Dickinson foi uma poetisa americana, nascida 

em 1830, que desenvolveu um entendimento magnífico. Disse ela: “Se eu 
puder aliviar o sofrimento de uma vida, ou se conseguir ajudar um 
passarinho que está fraco a encontrar o ninho... A vida terá valido a 
pena”. 

 
Se em um dado momento parássemos para enxergar as vidas que 

estão jungidas as nossas, próximas fisicamente, mas tão distantes da nossa 
atenção e cuidado, poderíamos ser sensibilizados para a verdade descortinada 
pelo escritor alemão Hermann Hesse: “Nada lhe posso dar que já não 
exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, 
além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a 
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oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu 
próprio mundo, e isso é tudo”. 

 
Jesus era mestre em SENTIR, enxergar além das aparências, 

sondar os corações e não é sem razão que durante o seu curto ministério 
terreno estabeleceu mandamentos recíprocos: lavai os pés uns dos outros 
(João 13:14); amai-vos uns aos outros (João 15:12); perdoai-vos uns aos outros 
(Efésios 4:32); exortai-vos uns aos outros (Hebreus 3:13); admoestai-vos uns 
aos outros (1ª Tessalonicenses 5:14); levai as cargas uns dos outros (Gálatas 
6:2); e confessai uns aos outros (Tiago 5:16). 

 
O maior no reino dos céus não é o que é servido, é o que serve 

(Lucas 22:27). Sobre um olhar diferenciado para o próximo, encontrei um bom 
texto, de Alexandre Rangel, retirado do livro “As mais belas parábolas de 
todos os tempos”, da editora Leitura. Posso compartilhar? Eis o escrito: 

 

MILHO BOM 
 
Esta é a história de um fazendeiro que venceu o prêmio “Milho 

crescido”. Todo ano ele entrava com seu filho na feira e ganhava a maior 
premiação. Uma vez um repórter entrevistou-o e aprendeu algo interessante 
sobre como ele cultivava o milho. 

 
O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava a semente 

do seu milho com os seus vizinhos. 
 
- Como pode você se dispor a compartilhar sua melhor semente 

de milho com seus vizinhos quando eles estão competindo com o seu em cada 
ano? – perguntou o repórter. 

 
- Por quê? – disse o fazendeiro – Você não sabe? O vento apanha o 

pólen do milho maduro e o leva de campo para campo. Se meus vizinhos 
cultivam milho inferior, a polarização degradará continuamente a qualidade 
do meu milho. Se eu desejar cultivar um milho bom, eu tenho de ajudar meus 
vizinhos a cultivar milho bom. 

 
Ele estava atento às conectividades da vida. O milho dele não 

pode melhorar a menos que o milho do vizinho também melhore. 
 
Assim é também na nossa vida. Aqueles que escolhem estar em 

paz devem fazer com que seus vizinhos estejam em paz. Aqueles que querem 
viver bem têm de ajudar os outros para que vivam bem. E aqueles que 
querem ser felizes têm de ajudar os outros para que vivam bem. E aqueles 
que querem ser felizes têm de ajudar os outros a achar a felicidade, pois o 
bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. 
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Esta é a lição para cada um de nós: se formos cultivar milho 
bom, temos que ajudar nossos vizinhos a cultivar milho bom. 

 
Guardemos nos nossos corações esses ensinos. 

 


