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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica terça-feira para 

você e todos os seus familiares. A insatisfação faz parte do nosso ser. Somos 
inquietos, questionamos e ambicionamos cada vez mais. O querer, o querer 
sempre mais é uma característica bem atual da nossa sociedade. 

 
Agostinho afirmou: “Fizeste-nos para Ti e inquieto está o 

nosso coração enquanto não repousar em Ti.” Ele tinha razão em 354 d.C.; 
a sua sentença, no entanto, perdurou até 2016 e, certamente, prevalecerá 
em 2017, 2018 e daí por diante. O homem é o mesmo, ontem e hoje, tem um 
vazio que somente pode ser preenchido por Deus. Somente quando “vier o 
que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.” (1ª Coríntios 13:12) 

 
Mesmo acolhidos por Deus, habitados pelo Seu Santo Espírito, o 

nosso conhecimento do Senhor é obscuro. O vemos como por um reflexo, o 
conhecemos apenas em parte, mas um dia o conheceremos plenamente (1ª 
Coríntios 13:12). 

 
Finalizando o preambulo, nunca é demais lembrar que podemos 

fazer um juízo equivocado sobre o que seria a vontade de Deus para as nossas 
vidas. Como nos revelou o profeta Jeremias, “ora, não há nada mais 
enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é 
incurável...” (Jeremias 17:9). 
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Sobre essa imagem irreal, compartilho uma parábola da 
atualidade. O autor é Alexandre Rangel, pincelada da obra “As mais belas 
parábolas de todos os tempos”, publicada pela editora Leitura. 

 

A ILUSÃO DO REFLEXO 
 
Um rei tinha presenteado sua filha, a princesa Di, com um belo 

colar de diamantes. O colar foi roubado, e as pessoas do reino procuram-no 
por toda parte sem conseguir encontrá-lo. 

 
Alguém disse que um pássaro poderia tê-lo levado, fascinado 

pelo brilho dele. O rei, então, pediu a todos que voltassem a procurá-lo e 
anunciou uma recompensa de 5 mil moedas de ouro para quem o encontrasse. 

 
Um dia, um rapaz caminhava de volta para casa ao longo do rio, 

ao lado de uma área industrial. O rio estava completamente poluído, sujo e 
com um mau cheiro terrível. Enquanto andava, o rapaz viu algo brilhar no rio 
e percebeu que era o colar de diamantes. Decidiu tentar pegá-lo de forma 
que pudesse receber as 5 mil moedas de ouro da recompensa. Pôs a mão no 
rio imundo e agarrou o colar, mas, de alguma forma, o perdeu. Tirou a mão e 
olhou outra vez no rio e, emporcalhando a calça no rio imundo, afundou o 
braço inteiro para pegar o colar. 

 
Mas, estranhamente, ele perdeu o colar novamente! Decidiu ir 

embora, sentindo-se deprimido. Então, outra vez, ele viu o colar, bem ali. 
Desta vez ele estava determinado a pegá-lo, não importava como. Decidiu 
mergulhar no rio, embora fosse repugnante fazê-lo, tal a sujeira do rio. E seu 
corpo inteiro tornou-se imundo. Mergulhou, mergulhou e procurou por toda a 
parte pelo colar, mas fracassou novamente. Desta vez, ele ficou realmente 
aturdido e saiu sentindo-se mais deprimido ainda, já que, se não conseguisse 
pegar o colar, não receberia as 5 mil moedas. 

 
Um velho que passava por ali perguntou-lhe o que estava 

acontecendo. O rapaz não quis compartilhar o segredo com o velho, pensando 
que ele poderia tomar-lhe o colar. 

 
Mas o velho pôde perceber que o rapazinho estava incomodado 

e, outra vez, pediu-lhe que contasse qual era o problema e ainda prometeu 
que não contaria nada a ninguém. 

 
O rapaz reuniu alguma coragem e, como já dava o colar como 

perdido, decidiu por alguma fé no velho. Contou-lhe sobre o colar e como ele 
tentou pegá-lo, mas fracassou em todas as tentativas. 

 
O velho, então, disse-lhe que talvez ele devesse tentar olhar 

para cima, em direção aos galhos da árvore, em vez de para o rio imundo. O 
rapaz olhou para cima e, para sua surpresa, o colar estava pendurado no galho 
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de uma árvore. Tinha, o tempo todo, tentando capturar um simples reflexo do 
colar. 

 
Este é final da história. A felicidade material é exatamente como 

o rio poluído e imundo, porque é mero reflexo da felicidade verdadeira na 
Eternidade. Não alcançaremos a felicidade plena que procuramos na vida 
material, não importa quanto nos esforcemos. Em vez disso, devemos “olhar 
para cima”, em direção à felicidade espiritual, que é a fonte da felicidade 
real, e parar de perseguir o reflexo dessa felicidade terrena. 

 
Mas também não basta ficar “olhando para cima”. Necessário se 

faz seguir o ensino do apóstolo Paulo: “Irmãos, não penso que eu mesmo já 
o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que 
ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para 
o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo 
Jesus.” (Filipenses 3:13,14) 
 


