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

você e todos os seus familiares. Papai costuma contar uma história hilariante: 
Um viajante ao chegar numa cidade, ficou impressionado com as placas dos 
estabelecimentos comerciais, todas grafadas incorretamente, do tipo 
“concerto rolpas”, quando a palavra conserto deveria ser com “s” e roupas 
com “u”, ao invés de um “l”. Mais uma coisa lhe chamou a atenção, uma 
alfaiataria com uma placa com inscrições corretas: “Águia de Ouro”.  

  
Na sua concepção, aquele comerciante deveria ser louvado e 

assim o fez, dirigiu-se aquele senhor para cumprimentá-lo, pois, 
possivelmente, deveria ser o único letrado daquela pequena cidade. Ao 
encontrar-se com a aquele homem o parabenizou: - Olha, o senhor está de 
parabéns, de toda a cidade, como pude observar, o seu estabelecimento é o 
único em que a placa está grafada corretamente, e até um nome bem 
sugestivo: “Águia de Ouro”. “Águia de Ouro”? Aquele homem replicou. – Não 
senhor! O nome é “Aguia de Ouro”. (O “a” sem o acento agudo; na verdade o 
objetivo era grafar “Agulha de Ouro”).  

  
Somos muito bons em apontar os erros dos outros e, como aquele 

homem, estamos à cata de identificá-los naqueles que nos cercam. É o 
conhecido ensino que encontramos no evangelho de Mateus 7:3, não 
enxergamos a trave que está nos nossos olhos, mas partimos em busca do 
argueiro que está no olho do nosso irmão.  

  
Ainda como exemplo desse nosso comportamento, encontrei um 

texto intitulado “Apontando o erro”, de autoria desconhecida, que gostaria de 
compartilhar. Segue adiante:  
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APONTANDO O ERRO  
  
Era uma vez um hotel chamado “Estrela de Prata”. O hoteleiro 

não conseguia fazer a receita cobrir as despesas, embora se esforçasse ao 
máximo para atrair hóspedes oferecendo um hotel confortável, um serviço 
cordial e preços razoáveis. Por isto, desesperado, foi consultar um sábio: - É 
muito simples, você deve mudar o nome do hotel.  

  
- Impossível – retrucou o hoteleiro. – Há gerações ele é “Estrela 

de Prata”, e assim é conhecido em toda a região.  
  
- Não – disse o sábio com firmeza. – Agora você deve chama-lo “5 

Sinos” e, na entrada, colocar uma fileira de 6 sinos.  
 
 - 6 sinos? Isso é um absurdo! De que adiantaria?  
  
- Experimente e verá – recomenda o sábio com um sorriso.  
  
Bem, o hoteleiro experimentou, e eis o que viu: cada viajante 

que passava pelo hotel fazia questão de entrar para apontar o erro, 
acreditando que ninguém o notara.  

  
Uma vez lá dentro, impressionavam-se com a cordialidade do 

serviço e ficavam para repousar, propiciando ao hoteleiro, desse modo, 
rendimentos que ele não conseguira por tanto tempo. 


