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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica semana para 

você e todos os seus. Acomodação. Você se considera uma pessoa acomodada? 
Sim, não, mais ou menos? Martin Luther King, pastor e líder político norte-
americano, tem uma lição para cada um de nós, olhe bem o que ele escreveu 
e observe atentamente a sabedoria de suas palavras:  

  
A covardia coloca a questão: 'É seguro?' O comodismo coloca 
a questão: 'É popular?' A etiqueta coloca a questão: 'É 
elegante?' Mas a consciência coloca a questão: 'É correto?' E 
chega uma altura em que temos de tomar uma posição que 
não é segura, não é elegante, não é popular, mas o temos de 
fazer porque a nossa consciência nos diz que é essa a atitude 
correta.  
  
Não sei se você j á se apercebeu disso, mas não é só no livro de 

Apocalipse que encontramos, na Bíblia, notícias de como se dará a segunda 
vinda do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Mateus, por exemplo, tem o seu 
capítulo 25 com esse enfoque. Mas aí você questiona, e o que tem isso com 
acomodação ou comodismo? Calma, paciência, tentarei explicar.  

  
Antes, porém, pegue a sua Bíblia e vá para o evangelho de 

Mateus. Como é, não sabe como chegar lá? Bom, o livro sagrado é dividido em 
duas grandes partes: velho e novo testamento. Assim você pega o seu polegar 
e a divide no meio. Normalmente, se não for uma Bíblia cheia de notas 
explicativas ou com meditações diárias, você terá, a sua esquerda, os livros 
que integram o velho testamento e, a sua direita, o novo testamento. Não 
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conseguiu localizar Mateus assim, então vá para o índice verifique exatamente 
o número da página em que ele começa.  

  
Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, caminhe por ele e 

vá para o capítulo 25, temos duas importantes parábolas: “A parábola das dez 
virgens” e “A parábola dos talentos”. Sobre comodismo ambas têm muito a 
nos ensinar. Leia-as atentamente e procure responder aos questionamentos: 
Que virgens conseguiram entrar para o banquete nupcial? Quais os servos que 
foram chamados, pelo seu senhor, como bons e fiéis?  

  
Cinco noivas, chamadas de prudentes, pegaram suas candeias e 

uma reserva extra de óleo para o caso de o noivo demorar a chegar. Cada um 
dos servos que recebeu os talentos do seu senhor, cuidaram de multiplicá-los, 
a exceção de um, que resolveu guardá-lo e nada fazer. Ele raciocinou que o 
seu senhor era muito austero, teve medo e julgou ser mais seguro enterrar o 
seu talento e quando ele voltasse, bastava devolvê-lo. As cinco outras noivas, 
chamadas de insensatas, comodamente levaram só o candeeiro, já tem óleo 
suficiente, porque pegar mais peso, e já estavam todas arrumadas, prontinhas 
para receber o noivo.  

  
Seguindo nessa ilustração de comodismo, de acomodação, 

gostaria de partilhar uma parábola da atualidade. A autoria é desconhecida. 
Vamos lê-la?  

  

A PARÁBOLA DA VAQUINHA  
  
Era uma vez, um sábio e seu discípulo. Em suas andanças, 

avistaram um casebre de extrema pobreza onde vivia um homem, uma 
mulher, 3 filhos pequenos e uma vaquinha magra e cansada. Com fome e sede 
o sábio e o discípulo pediram abrigo e foram recebidos. O sábio perguntou 
como conseguiam sobreviver na pobreza e longe de tudo.   

  
- O senhor vê aquela vaca? - disse o homem. Dela tiramos todo o 

sustento. Ela nos dá leite que bebemos e transformamos em queijo e 
coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos por outros alimentos. É 
assim que vivemos.   

  
O sábio agradeceu e partiu com o discípulo. Nem bem fizeram a 

primeira curva, disse ao discípulo: - Volte lá, pegue a vaquinha, leve-a ao 
precipício ali em frente e atire-a lá em baixo - o discípulo não acreditou.   

  
- Não posso fazer isso, mestre! Como pode ser tão ingrato? A 

vaquinha é tudo o que eles têm. Se a vaca morrer, eles morrem!   
  
O sábio, como convém aos sábios, apenas respirou fundo e 

repetiu a ordem: - Vá lá e empurre a vaquinha. 
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Indignado porém resignado, o discípulo assim fez. A vaca, 
previsivelmente, estatelou-se lá embaixo. Alguns anos se passaram e o 
discípulo sempre com remorso. Num certo dia, moído pela culpa, abandonou o 
sábio e decidiu voltar àquele lugar.   

  
Queria ajudar a família, pedir desculpas, ao fazer a curva da 

estrada, não acreditou no que seus olhos viram. No lugar do casebre 
desmazelado havia um sítio maravilhoso, com árvores, piscina, carro 
importando, antena parabólica.  

  
Perto da churrasqueira, adolescentes, lindos, robustos 

comemorando com os pais a conquista do primeiro milhão. O coração do 
discípulo gelou. Decerto, vencidos pela fome, foram obrigados a vender o 
terreno e ir embora. Devem estar mendigando na rua, pensou o discípulo.  

  
Aproximou-se do caseiro e perguntou se ele sabia o paradeiro da 

família que havia morado lá - Claro que sei. Você está olhando para ela. 
Incrédulo, o discípulo afastou o portão, deu alguns passos e reconheceu o 
mesmo homem de antes, só que mais forte, altivo, a mulher mais feliz e as 
crianças, jovens saudáveis.   

  
Espantado, dirigiu-se ao homem e disse: - Mas o que aconteceu? 

Estive aqui com meu mestre alguns anos atrás e era um lugar miserável, não 
havia nada. O que o senhor fez para melhorar de vida em tão pouco tempo?  

  
O homem olhou para o discípulo, sorriu e respondeu: - Nós 

tínhamos uma vaquinha, de onde tirávamos o nosso sustento. Era tudo o que 
possuíamos, mas um dia ela caiu no precipício e morreu. Para sobreviver, 
tivemos que fazer outras coisas, desenvolver habilidades que nem sabíamos 
que tínhamos. E foi assim, buscando novas soluções, que hoje estamos muito 
melhor que antes.   

  
Moral da história: às vezes é preciso perder para ganhar mais 

adiante. É com a adversidade que exercitamos nossa criatividade e criamos 
soluções para os problemas da vida. Muitas vezes é preciso sair da 
acomodação, do comodismo, criar novas ideias e trabalhar com amor e 
determinação. 


