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

e todos os seus. O que eu poderia fazer para transformar o mundo? 
Possivelmente a resposta mais adequada a esta questão se encontra em nós 
mesmos. Não podemos transformar o mundo se essa mudança não tem início 
em nós mesmos. Você não pode apontar para o cisco que está no olho do seu 
irmão, sem antes verificar das traves que cobrem a sua visão (Mateus 7:3).  

  
O apóstolo Paulo ao se dirigir à igreja de Coríntios, afirmou algo 

que pode transformar o mundo: “Examinai-vos a vós mesmos... provai-vos a 
vós mesmos...”, e finalizou: “quanto a vós mesmos, será que Jesus Cristo está 
em vós?” (2ª Coríntios 13:5). Que premissas estupendas: não podemos 
consertar o mundo fazendo diagnóstico dos outros, mas exclusivamente de nós 
mesmos.  

  
Mas, o mesmo apóstolo, nos convoca e não “nos conformamos 

com o mundo”, e como poderíamos fazer isto? Ele mesmo responde: “sede 
transformados pela renovação do vosso entendimento” (Romanos 12:2). Mais 
uma vez, observe, tudo começa por nós mesmos.  

  
O mundo pode ser transformado sob uma condição: que o homem 

se arrependa dos seus maus caminhos e busque, com o coração contrito, ao 
Senhor (Jeremias 25:5; Salmo 51:17).  

  
O mundo pode ser mudado e essa mudança não está nos outros, 

no vizinho, nos colegas de trabalho, nos políticos, nos governantes, tudo tem 
início com a mudança de nós mesmos.   
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Encontrei uma história, bem interessante, que muito bem retrata 

a questão. Posso compartilhar? Então segue:  
  

O MUNDO E O HOMEM  
  
Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e 

estava resolvido a encontrar meios de melhorá-los. Passava os dias em seu 
laboratório, em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, seu filho de 
sete anos invadiu o seu “santuário” (laboratório) decidido a ajudá-lo no 
trabalho. O cientista nervoso pela interrupção, insistiu para que o filho fosse 
brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível demovê-lo de ali 
permanecer, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o 
objetivo de distrair-lhe a atenção. De repente, deparou com o mapa do 
mundo e pensou: “É isso.” Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em 
vários e vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou-o ao 
filho, dizendo:  

  
- Você gosta de quebra-cabeças, não é? Então, vou dar-lhe o 

mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue 
consertá-lo bem direitinho. Faça tudo sozinho.  

  
Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. 

Algumas horas depois, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente...  
  
- Papai, papai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho!  
  
A princípio o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria 

impossível, na sua idade, ter conseguido recompor um mapa que jamais havia 
visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que 
veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava 
completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como 
seria possível? Como o menino havia sido capaz?  

  
- Você não sabia como era o mundo, meu filho, como conseguiu?  
  
Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o 

papel da revista para recortar, vi que do outro lado havia a figura de um 
homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu até que tentei, mas 
não consegui. Foi então que me lembrei da figura do homem. Virei os recortes 
e comecei a consertar o homem que eu já conheço bem. Quando consegui 
consertar o homem, virei do outro lado e vi que dessa forma eu havia 
consertado o mundo.  

  
(Alexandre Rangel, “As mais belas parábolas de todos os tempos”, 
Vol. I, ed. Leitura). 

 


