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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quarta-feira para 

você e todos os seus familiares. As condições climáticas (precipitação 
pluviométrica insuficiente e as altas temperaturas), aliada a ausência de 
vontade política, tem tornado o sertão nordestino, cada vez mais, uma região 
inóspita.  

 
A transposição do Rio São Francisco, que tinha previsão de 

conclusão, de todos os seus eixos, para o ano de 2012, bem recentemente, foi 
inaugurada pelo Governo Federal, e, finalmente, as águas chegaram a Paraíba 
através do município de Monteiro-PB. Custaria 4,5 bilhões e, até o momento, 
já consumiu mais de 8 bilhões, sem que esteja concluída por completo. 

 
Mal começou e já há problemas no eixo que desagua na Paraíba, 

tal como a quebra de uma bomba e a precariedade das barragens. Como dizia 
José Américo de Almeida afirmando que “a seca do Nordeste é o inverno dos 
ladrões”.  

Hoje, contudo, vamos deixar as altas temperaturas, a seca, e 
vamos caminhar para o frio. Guardo na lembrança o gostoso clima que 
vivenciei em Curitiba-PR, com seus 16º (dezesseis graus), durante o curto 
período que estive por lá fazendo um curso. Em regiões ainda mais frias, mais 
próximas aos polos, temos as chamadas nevascas, onde os solos são recobertos 
por uma camada branquinha e macia de neve. Quem não gostaria de tocar os 
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flocos de neve? Pelo menos esse é um desejo que tenho e não sei se um dia o 
satisfarei.   

  
A criação é bela em todos os seus aspectos, da forma como nós, 

nordestinos, apreciamos um clima um pouco mais frio, possivelmente aqueles 
que vivem em regiões mais frias, almejariam desfrutar do nosso céu azul, das 
nuvens branquinhas e do calor de um sol a pique. Faz parte de quem somos, 
essa insatisfação diária.  

  
No livro “Histórias de aquecer um coração”, encontrei um 

escrito, intitulado “A beleza de um floco de neve”, que compartilho: 
  

A BELEZA DE UM FLOCO DE NEVE  
  
As pessoas que vivem em climas quentes costumam ser gratas 

por não precisarem passar pelo inverno. Mas algo que muitas delas estão 
perdendo é a paisagem coberta de neve, quando as cicatrizes da terra são 
recobertas por um manto branco e macio de neve e todo o exterior adquire 
uma nova beleza.  

  
Milhões de toneladas de neve caem sobre grandes áreas a cada 

ano. Ficamos maravilhados quando paramos para entender que toda aquela 
neve é composta de flocos de neve delicados e habilmente desenhados, cada 
um deles menores do que a unha de seu dedo menor. E que desenhos lindos! 
As pessoas que os estudam e fotografam continuamente descobrem, para seu 
espanto, que não existem dois iguais.  

  
Os flocos de neve, com raríssimas exceções, têm sempre seis 

lados, são retos e achatados, seis pontas lindamente desenhadas que saem de 
um círculo formando um centro comum.  

  
Cada ponta, na forma de uma lança, faz par com as outras no 

mesmo floco, mas como mencionado, ainda não foram encontrados dois flocos 
exatamente iguais. Um cientista que fotografou mais de 400.000 flocos de 
neve mostrou em suas fotos que isto verdadeiramente ocorre. Que magnífico, 
não é mesmo? Que maravilha! Ninguém mais além do Senhor Deus, o Criador 
dos flocos de neve, poderia desenhar tantos ímpares.  

  
Os flocos de neve se formam nas nuvens, começando como 

pequenas manchas de sujeira cercadas por pequenas gotas d’água, se 
transformando em flocos à medida em que o ar gelado sopra sobre elas. Ao 
caírem, muitas colidem entre si, mudando as formas originais, chegando a 
terra, às vezes, com menos de seis lados, ou ficando longas e estreitas. Mas, 
juntamente com as que não mudaram, cada uma faz o seu papel em formar a 
paisagem coberta de neve que atrai esquiadores, pessoas com trenós e 
fotógrafos.  
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Sabiamente, a neve sobre as montanhas é conservada nas baixas 
temperaturas até os meses quentes do verão. Então um derretimento gradual 
libera a neve na forma de água que vai formando as correntes e rios que 
abastecem com a umidade necessária as florestas, prados, hortas, nas áreas 
mais baixas. Um plano sábio do Criador de todas as coisas.  

  
E por falar em neve branquinha, há um versículo na Bíblia que 

afirma: "Venham, vamos refletir juntos", diz o Senhor. ‘Embora os seus 
pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a 
neve; embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão’ (Isaías 
1:18). Ao refletirmos aprendemos que o Senhor Jesus morreu sobre a cruz 
para limpar os nossos pecados, e que ao confessarmos que somos pecadores e 
aceitarmos Sua oferta para ser o nosso Salvador, graciosamente seremos 
salvos.  

  
Que Deus maravilhoso! O Deus de fez flocos de neves únicos, 

assim como nós, que “faz grandes coisas, que nós não compreendemos, 
pois à neve diz: ‘cai sobre a terra’” (Jó 37:5-6). 
 


