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Bom dia, meus queridos amigos! Uma maravilhosa quarta-feira 

para você e todos os seus. O profeta Balaão profetizou sobre o futuro do povo 
de Deus e a vinda do Messias, mas em um determinado momento da sua vida, 
foi necessário que o Senhor abrisse a boca de uma jumenta para que ele 
enxergasse quais eram os propósitos de Deus na sua vida (Números 22:28). 

 
Encontrei um diálogo, travado entre um pastor e sua 

comunidade, que muito bem demonstra as reais motivações de muitos fiéis 
que acorrem as comunidades cristãs. Assim, como Balaão, muitos carecem de 
uma jumenta que lhes façam enxergar quais os reais propósitos de pertencer 
a igreja visível do Senhor. E vamos aprender esse propósito com as abelhas. 
Vamos ao texto?  

 

APRENDENDO COM AS ABELHAS  
 
Certa noite, um pastor estava sentado, depois do culto, rodeado 

de um grande número de recém-convertidos, jovens e velhos, todos desejosos 
de aprender. O silêncio se fez, e o pastor pediu que lhe fizessem uma 
pergunta:  

 
- Qual é o obstáculo maior para o aprendizado e para o 

ensinamento das Escrituras? – perguntou alguém. O pastor respondeu:  
 
- As pessoas julgam segundo as aparências. Elas são atraídas 

pelos sermões, pelas bandas, pelos barulhos, pelos rumores e por tudo aquilo 
que os excita, como as abelhas pelo perfume das flores.  
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- Então, como as pessoas devem se aproximar do verdadeiro 
ensino contido na Bíblia, como as abelhas das flores?  

 
- O ser humano se aproxima de Deus atraído pelos sermões, pelos 

livros, quando está em estado de êxtase. Depois, ele fica só na superfície, não 
se aprofunda, sempre buscando novas sensações, sempre as mesmas coisas 
que o levaram ali. É o perfume que guia a abelha até a flor, mas, tendo 
chegado à proximidade da rosa, ela não se contenta em pedir mais perfume: 
ela se dispõe a recolher o pólen.  

 
Este néctar que ela deverá colher equivale a Palavra, enquanto 

os rumores, os sermões, as músicas, os livros são, de certa forma, apenas o 
perfume que atrai. A humanidade só conta com um pequeno número de 
“verdadeiras abelhas”. Enquanto quase todas as abelhas têm aptidão para 
recolher o néctar, a maioria dos seres humanos não está ainda preparada para 
perceber aquilo para o qual foi criado.  

 
E o pastor disse:  
 
- Que se levantem aqueles que vieram a igreja por causa do que 

leram.  
 
Muitos se levantaram.  
 
- Que se levantem, igualmente, aqueles que chegaram até nós 

pelas nossas músicas e pelo pregador.  
 
Foi ainda maior o número dos que se levantaram.  
 
- Aqueles que ficaram sentados – retomou o Pastor – estes vieram 

porque perceberam a Verdade, que não está em mim, mas naquele que me 
capacitou. Entre aqueles que estão de pé, velhos ou jovens, há muitos que só 
querem ser sempre estimulados, cada vez mais, em seus sentimentos e 
procuram a excitação ou a tranquilidade.  

 
Depois acrescentou:  
 
- Há ainda aqueles que são atraídos pela reputação do Pastor, 

pela sua eloquência, vêm desejosos de experimentar ainda mais intensamente 
a mesma sensação. Quando o Pastor morre ou assume uma outra congregação, 
se vêm perdidos. Enquanto suas aspirações não tiverem sido transformadas, 
eles não encontrarão a Verdade. Depois, há aqueles que vivem de igreja em 
igreja, centrando suas atenções nos pregadores, convindo mudar sempre que 
a Palavra não lhe agrada.  

 
Então, o Pastor completou:  
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- Mas, enquanto o dia do julgamento não chega, devemos 
continuar trabalhando para que esta realidade seja mudada.  

 
Tenhamos em mente que para se tornar um Moisés temos que 

transcender o Faraó. O homem que é atraído pela reputação ou eloquência de 
outro homem, de certa maneira, nunca deixará de ser um mísero homem. 
Para se aproximar da Verdade, ele deverá tornar-se semelhante, um imitador 
de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, apontar para este ÚNICO CAMINHO, 
antes que seja tarde. 

 
Uma adaptação de texto de Alexandre Rangel, in “As mais Belas 

Parábolas de todos os tempos”, Ed. Leitura. 
 


