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Meus queridos amigos, 
bom dia! Uma ótima segunda-feira 
para você e todos os seus 
familiares. Desistir? Já passou por 
sua cabeça, como dizem, “chutar o 
pau da barraca”? As dificuldades 
serem tantas e de tal tamanho que 
você não enxerga uma fresta de 
luz, um horizonte de esperança. 
Não sei com você, mas comigo isto 
já aconteceu. Sou fraco, minha fé é 
pequena? Possivelmente.   

 
Mas, meus amados, “o pai da fé”, Abraão, era muito próspero, 

tinha um lar, uma esposa, amava e era amado por ela, tinha muitos criados, 
gado numa quantidade que não se podia contar, mas não conseguia ter um 
filho. Deus mandou Abraão contar as estrelas e disse que a sua descendência 
seria tão numerosa quanto elas. Mas Deus estava demorando e, o “pai da fé” 
desistiu. Combinado com sua mulher (Sara), deitou com a escrava e teve um 
filho com ela.   

 
Nesses momentos, de extremas dificuldades, podemos tomar 

duas atitudes: 1ª) nos tornamos murmuradores, e a cada lamento afundamos 
mais e mais no profundo poço da depressão; 2º) escolher o caminho da 
persistência, de que os sonhos sonhados com Deus podem se concretizar, 
reavaliarmos a questão e retornar ao caminho.   

 
O certo é que continuar na caminhada é a melhor opção, 

sabendo que “é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida! 
São poucos os que a encontram” (Mateus 7:13-14).   

  
Sobre a questão, desistir, encontrei uma “LENDA PERSA” que 

gostaria de compartilhar. Segue adiante: 
   

LENDA PERSA   
 
Há uma lenda persa que se refere a um rei que carecia muito de 

um servidor. Dois homens se apresentaram, e o rei os contratou por um salário 
fixo.   

 
Depois de alimentados, voltaram à presença do soberano para 

ouvir a respeito de suas tarefas. A primeira ordem foi que cada um pegasse 
uma cesta, colocando-a ao lado do poço. Iriam, alternadamente, tirando a 
água do poço e despejando-a dentro da cesta. No final do dia, o rei, 
pessoalmente, iria apreciar o trabalho deles.   
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Depois de cinco ou seis baldes de água tirados e jogados na 
cesta, um dos contratados disse: - Afinal, qual é o valor desse serviço? Quando 
lançamos a água dentro da cesta, ela se escoa imediatamente! O outro, 
entretanto, respondeu:   

- O rei certamente conhece a utilidade do nosso trabalho. Ele 
sabe o valor dele, do contrário não teria nos contratado. - Pois não vou gastar 
minhas energias na execução de uma tarefa assim.   

 
Dizendo isso, deixou de lado seu balde e partiu.   
O outro homem, pacientemente, continuou o trabalho. O poço 

continha muita água, mas, sem desanimar, ele foi repetindo a operação até 
que conseguiu esgotá-lo.   

 
Olhando atentamente para o fundo do poço forrado de lodo, ele 

viu que havia lá um objeto que brilhava intensamente. Era um valioso anel de 
diamantes! E pensou: "O meu esforço teve sua utilidade. Foi útil e 
necessário!".   

 
Na hora marcada, chegou o rei e lá encontrou um dos 

contratados fiel as suas ordens e disse:   
 
- Parabéns pelo seu esforço e pela sua persistência. Por diversas 

vezes, contratei outros servidores, mas todos desistiram no meio do caminho. 
O que acontece é que, muitas vezes, ao longo da vida, deparamos com tarefas 
penosas para realizar e caminhos difíceis a palmilhar. Somos, por vezes, 
tentados a pensar que o sacrifício não compensa, e uma forte tendência de 
abandonar tudo e tomar novo rumo tenta apoderar-se de nós. Entretanto, 
quando dominamos o desânimo e enchemo-nos de coragem para chegar ao fim 
da responsabilidade, sempre descobrimos uma compensação e levantamo-nos 
prontos para um novo embate.   

  
O desânimo tem sido a arma mais poderosa que o inimigo usa 

para nos desviar de nossas atribuições e planos.   
 
E o rei, além de recompensá-lo com o anel de diamantes que 

estava no fundo do poço, nomeou-o seu servidor de confiança.   
 
ALEXANDRE RANGEL (“As mais belas parábolas de todos os 

tempos”, Volume III, Ed. Leitura.).   
 


