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O QUE NOS DIFERENCIA?  
  
Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica sexta-feira, que 

o Senhor esteja com você e todos os seus. John Burke, escritor norte-
americano, no seu livro “Pessoas Perfeitas”, sentenciou:  

  
“Alguém pode ficar perto de uma piscina durante um tempo 
vendo os outros nadar. Pode analisar por que eles se 
arriscam, questionar se é seguro correr o risco e se a água 
pode realmente manter a pessoa na superfície. Pode 
examinar e esmiuçar como e por que outros nadam, estudar 
em detalhes as propriedades da água, ler histórias de 
pessoas que nadam e de outras que se afogaram enquanto 
nadavam. Mas se depois de todo esse aprendizado se afastar 
da piscina e disser: ‘Nadar não funciona para mim’, é porque 
nunca mergulhou na água. Não se pode de fato nadar sem 
nunca mergulhar.” 
  
Ou seja, não podemos convencer ninguém das vantagens e 

virtudes da natação se não sabemos nadar. Não podemos dizer que somos 
cristãos sem que, ao menos, procuremos ser imitadores de Cristo (1ª Coríntios 
11:1).    

 
Como cristãos o mundo nos observa e questiona: “Eu quero ser 

igual a você?” Se desse processo de observação advier algum lampejo do 
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verdadeiro evangelho, que nos torna semelhantes a Cristo, poderemos fazer a 
diferença.  

  
Não estou falando da roupa que vestimos, da frequência com que 

vamos a igreja, das nossas contribuições mensais, ou pelas funções que 
ocupamos na congregação, não é isso. Não adianta aparentar ser diferente, 
nós verdadeiramente temos que ser diferentes na essência, e isso vai muito 
além de costumes e práticas. Devemos demonstrar que não estamos aqui para 
agradar o mundo, mas exclusivamente a Deus, nosso Criador.   

  
A diferença é naturalmente percebida na medida em que 

mergulhamos na intimidade com Deus. As atitudes, e não apenas as palavras, 
serão transformadas na medida em que buscarmos o nosso Deus: “Sede, pois, 
imitadores de Deus, como filhos amados” (Efésios 5.1).  

  
Aplicando ao nosso contexto, extraímos que todas as pessoas 

almejam ser felizes, progredirem e serem prósperas.  
  
Não obstante esse desejo, o mundo continua dividido entre 

pessoas pobres e ricas, assim como também em países desenvolvidos, ricos, e 
países subdesenvolvidos e pobres. O que causa essa diferença? Certamente, 
não é o número de anos ou a antiguidade de uma nação, pois temos nações 
bem antigas, tal como a Índia, onde há uma população imensa de miseráveis, 
de pessoas vivendo em extrema pobreza. A Austrália e a Nova Zelândia têm 
pouco mais de 150 anos e hoje são, reconhecidamente, países desenvolvidos e 
ricos.  

  
A diferença também não está nos recursos naturais, pois o Japão, 

com um território muito pequeno e mais de 80% dele composto por regiões 
montanhosas, que dificultam a agricultura e a criação de gado, é uma 
potência mundial. Todo o seu território é uma imensa fábrica que recepciona 
matéria prima de diversas nações que são transformadas e trazem riqueza 
aquela nação oriental.   O que nos diferencia? Não é a inteligência das 
pessoas, pois temos conhecimento de inúmeros estudantes de países pobres 
que emigram aos países ricos e que conseguem resultados magníficos no 
desenvolvimento científico. Será, então, que é a raça? Não, creio que não.  

 
Temos notícia de brasileiros que singram os mares e fazem a 

diferença com o trabalho árduo e responsável em outras nações.   O que nos 
diferencia, então? A atitude, a atitude faz toda a diferença. É a sutil 
diferença entre explicar como ser um bom nadador e não saber nadar.  

  
Um estudo realizado com as populações dos países 

desenvolvidos, resultou na elaboração de um rol com apenas dez (10) regras 
básicas que as fazem diferentes do resto do mundo. Você gostaria de saber 
quais são? Então vamos a elas:  
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1. A moral e o civismo como princípios básicos;  
2. A ordem e a limpeza;  
3. A integridade;  
4. A pontualidade;  
5. A responsabilidade;  
6. O desejo de superação;  
7. O absoluto respeito às leis e aos regulamentos;  
8. O respeito pelo direito dos demais;  
9. O amor ao trabalho;  
10. Esforça-se pela economia e investimento no país.  
  
Ah, meus queridos, o que nos diferencia?  Será mesmo que o 

problema da nossa Nação está na edição de novas leis? Está condicionada a 
uma reforma política? Carecemos de uma reforma constitucional? Não, não é 
nada disto. Somos pobres porque somos meros observadores dos que sabem 
nadar.   

  
Embora nos apresentemos como uma nação de maioria cristã 

(86,8%, segundo o Censo de 2010), não mergulhamos no evangelho e não 
externamos os valores e princípios de Cristo que se amoldam, perfeitamente, 
as regras básicas vivenciadas pelas populações dos países desenvolvidos. 
Dizemos que somos de Cristo, mas as nossas atitudes refutam essa ideia.  

  
Abandonamos a integridade (Provérbios 10:9), enveredamos pelo 

caminho fácil (2ª Coríntios 8:21), queremos obter vantagem em tudo (Lucas 
16:10-11), e estamos perdendo o amor ao trabalho (Colossenses 3:23; 
Provérbios 21:25).  

  
O que nos diferencia? É a pergunta que deixo para reflexão nesse 

novo dia.  
 
Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. 

 


