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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. “Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os 
outros. É a única.”, asseverou o teólogo alemão Albert Schwitzer. Gosto 
muito também de um pensamento do brasileiro Augusto Branco, que afirmou: 
“Seja o exemplo de tuas palavras e haverá um momento em que não 
precisarás dizer nada sobre coisa alguma. Tuas atitudes falarão por ti!”  

  
Tiago, o meio irmão de Jesus, também firmou o mesmo 

entendimento quando sentenciou: “E sede cumpridores da palavra, e não 
somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” (Tiago 1:22). Mas Tiago, 
não satisfeito, ainda complementou: “não sendo ouvinte esquecediço, mas 
fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito.” (Tiago 1:25).  

  
São verdades irrefutáveis, pelo menos para mim, não paira 

nenhuma dúvida de que o discurso sem a prática, como afirma uma expressão 
popular, nada mais é do que “chover no molhado”, ou seja, de nenhuma 
significância.  
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O que os meus pais foram para mim, a idoneidade e absoluta 
dedicação de ambos, moldaram o que sou hoje. Assim como aconteceu 
comigo, também acontecerá na forma como me relaciono com os meus filhos.  

  
Encontrei uma parábola da atualidade, chamada de “Dando o 

exemplo”, que muito bem traduz essa relação entre ação e reação, plantar e 
colher. Não sei a autoria e agradeceria quem pudesse decliná-la. Segue 
adiante:  

  

DANDO O EXEMPLO  
  
Certo senhor, ao se aposentar, já idoso, comprou uma fazenda 

para que o seu filho a administrasse, e resolveu passar o resto de seus dias 
apreciando aquela doce paisagem que enternecia o seu coração, pois fora a 
concretização de um sonho regado por muitos e muitos anos.  

  
O filho era ainda bem novo e, atendendo ao pedido do seu pai, 

trabalhou cotidianamente por durante três anos. Então começou a reclamar 
do trabalho e a ficar entediado com aquela rotina, com raiva mesmo.  

  
- Meu pai não faz nada! – comentava com os amigos.  
  
- Passa a vida olhando os jardins, os passarinhos, os bichos e me 

deixando trabalhar como um escravo, tudo para que eu possa alimentá-lo...  
  
Em um dia de revolta, esse jovem resolveu acabar com aquela 

situação “injusta”. Construiu um gradil de madeira, foi até a varanda e pediu 
ao pai:  

  
- Papai, por favor, entre aí, tem uma coisa lá dentro que o 

senhor vai adorar.  
  
O pai, confiando no seu filho, obedeceu. O filho rapidamente 

fechou a caixa e colocou-a em seu caminhão e foi até a beira de um 
precipício. Quando já se preparava para jogá-la lá embaixo, escutou a voz 
fraca do seu pai:  

  
- Filhinho, lembre-se de guardar a caixa... Você está dando o 

exemplo, e seus filhos, certamente, também vão precisar usá-la com você. 


