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Meus queridos amigos, bom dia! Uma sexta-feira abençoada para 

você e todos os seus. Decisão. Sem ela você não vai a lugar nenhum. É preciso 
decidir, tomar partido, seguir uma direção, em cada momento de nossas 
vidas. Decisões erradas, obviamente trarão consequências ruins, difíceis de 
serem contornadas.  

  
A Bíblia traz o relato de três personagens que não mereceram 

sequer serem identificados. Três anônimos que, se tivessem tomando uma 
decisão, poderiam fazer parte da história daqueles que dedicaram suas vidas 
ao Senhor Jesus Cristo. Hoje poderiam ser lembrados não como deidades, mas 
como pecadores que reconheceram o Senhorio e a Soberania de Jesus. Assim 
aconteceu com o Centurião (militar encarregado de comandar uma centúria – 
100 homens), quando, com relação a ele, foi dito dos lábios do próprio 
Senhor: "Digo-lhes a verdade: Não encontrei em Israel ninguém com tamanha 
fé.” (Mateus 8:10).  

  
Os três anônimos foram mensurados no evangelho de Lucas 9:57-

62:  
  
(1º) Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: "Eu te 

seguirei por onde quer que fores". Jesus respondeu: "As raposas têm suas 
tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde 
repousar a cabeça";  
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(2º) A outro disse: "Siga-me". Mas o homem respondeu: "Senhor, 

deixame ir primeiro sepultar meu pai". Jesus lhe disse: "Deixe que os mortos 
sepultem os seus próprios mortos; você, porém, vá e proclame o Reino de 
Deus";  

  
(3º) Ainda outro disse: "Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me 

primeiro voltar e me despedir da minha família". Jesus respondeu: "Ninguém 
que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus".  

  
O que faltou a esses homens? Essencialmente tomar uma postura 

ativa, tomar uma decisão. Até expressaram algum interesse pelo Senhor 
Jesus, mas sempre havia uma condicional, ou seja, seguirei “desde que”.  

  
Relata o livro de Juízes, que num dado momento, os israelitas 

teriam que guerrear contra os midianitas. Era um exército numeroso, pelo 
menos 32 mil homens. Mas o Senhor ordenou a Gideão para convocasse 
aqueles homens e lhes dissesse: “Quem for medroso e tímido, volte, e 
retire-se apressadamente das montanhas de Gileade.” (Juízes 7:3). Havia 
uma decisão a ser tomada e esta significaria a vitória ou a derrota do povo 
escolhido.  

  
Foram contabilizados vinte e dois mil anônimos, que não estavam 

dispostos a tomar parte. Sobraram dez mil, mas, mais adiante, após uma nova 
seleção, restaram apenas trezentos. Com esses trezentos, com cântaros e 
buzinas nas mãos, a “batalha” foi vencida. Pessoas compromissadas com 
Deus, que tomaram uma decisão, fizeram toda a diferença.  

  
Sobre Walt Disney encontrei um texto intitulado “Um Homem de 

Decisão”, mas mesmo com várias buscas não consegui descobrir a autoria. De 
toda forma o escrito é bem substancial e tem muito a nos ensinar no que diz 
respeito a tomada de decisões, senão vejamos:  

  

UM HOMEM DE DECISÃO  
  
"Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais 
maravilhoso do mundo... Mas é necessário ter pessoas para 
transformar seu sonho em realidade..." Walt Disney.  
  
No dia 5 de dezembro de 1901, na cidade de Chicago, nascia o 

maior gênio do desenho animado de todos os tempos, Walter Elias Disney, 
quarto filho de uma família pobre.  

  
Walt Disney, como é conhecido no mundo inteiro, foi um homem 

que sempre acreditou em seus sonhos e fez de tudo para realizá-los.  
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Decisão, vontade, persistência e muita criatividade eram as 
virtudes mais marcantes daquele homem que construiu um império, tendo 
como capital inicial apenas o seu talento artístico.  

  
Seu lema era: "se nós podemos sonhar, nós podemos fazer". E 

quem não conhece muitos de seus sonhos que viraram realidade e até hoje 
encantam adultos e crianças, como, por exemplo, o personagem Mickey 
Mouse, e Disneylândia, o primeiro parque temático do mundo?  

  
Walt Disney não se deixou levar pelas circunstâncias 

desfavoráveis que o rondavam. Um dia resolveu segurar o leme de sua própria 
embarcação. Eis o que ele escreveu:  

  
E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, 

decidi... Decidi não esperar as oportunidades e sim, eu mesmo buscá-las. 
Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. 
Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi 
ver cada noite como um mistério a resolver.  

  
Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. 

Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias 
limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de as superar. 
Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse 
sido.  

  
Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me 

importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é 
chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é 
poder chamar alguém de "amigo".  

 
Descobri que o amor é mais que um simples estado de 

enamoramento, "o amor é uma filosofia de vida". Naquele dia, deixei de ser 
um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz 
no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos 
demais.  

  
Naquele dia, decidi trocar tantas coisas...  
  
Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornar-se 

realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar... simplesmente 
durmo para sonhar. Certamente um homem de decisão. Um exemplo de 
perseverança.   E você, o que pretende fazer do seu dia hoje? No que pertine 
a seguir a Cristo, será que você guarda, ainda que inconscientemente, um 
“desde que”? E quanto as suas decisões, elas terão que ser tomadas? Com 
certeza, mas quando decidir lembre-se de tomá-las na perspectiva de 1ª 
Coríntios 16:14: “Todas as vossas coisas sejam feitas com amor.”. 
 


