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Meus queridos amigos, bom dia! Que você tenha uma semana 
muito boa, desejo este que estendo para todos os seus entes queridos. 

 
Na semana passada tivemos mais um ato de corrupção, desta fez 

envolvendo o presidente e uma grande empresa de laticínios. O que 
esperávamos é que houvesse o reconhecimento do erro sucedido com um 
pedido de renúncia, de modo a que o país pudesse singrar novo rumo. 

 
O apego ao poder, no entanto, é algo que cega. 
 
Logo no comecinho da Bíblia (Gênesis) temos um exemplo dessa 

cegueira; ela deu-se após a serpente, numa conversa com Eva, convencê-la de 
que eles (o primeiro casal) poderiam equiparar-se a Deus, e não era nada 
muito complicado, era muito simples, bastava degustarem o apetitoso fruto 
da árvore do bem e do mal. 

 
Desobedecida à ordem do Senhor, ao serem questionados, na 

ignorância pensavam que podiam dar um jeitinho. Até hoje o homem ainda 
está nesse intento, tentando remendar seus erros pelos seus próprios feitos. 

 
Adiante compartilho uma historinha que bem retrata essa nossa 

teimosia. 
 

A BANANA E A VIDA 
 
A história é muito antiga, mas não menos curiosa. Algumas tribos 

africanas utilizam um engenhoso método para capturar macacos. Como estes 
são muito espertos e vivem saltando nos galhos mais altos das árvores, os 
nativos desenvolveram o seguinte sistema:  
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1) Pegam uma cumbuca de boca estreita e colocam dentro dela 

uma banana. 
 
2) Em seguida, amarram-na ao tronco de uma árvore 

frequentada por macacos, afastam-se e esperam. 
  
3) Após isso, um macaco curioso desce, olha dentro da cumbuca 

e vê a banana. 
  
4) Enfia sua mão, apanha a fruta, mas como a boca do 

recipiente é muito estreita, ele não consegue retirar a 
banana. Surge um dilema: se largar a banana, sua mão sai e 
ele pode ir embora livremente. Caso contrário, continua 
preso na armadilha. Depois de um tempo, os nativos voltam 
e, tranquilamente, capturam os macacos que teimosamente 
se recusam a largar as bananas. O final é meio trágico, pois 
os macacos são capturados para servirem de alimento. 

 
Você deve estar achando inacreditável o grau de estupidez dos 

macacos, não é? Afinal, basta largar a banana e ficar livre do destino de ir 
para a panela. Fácil demais... O detalhe deve estar na importância exagerada 
que o macaco atribui à banana. Ela já está ali, na sua mão... parece ser uma 
insanidade largá-la. Essa história é engraçada, porque muitas vezes fazemos 
exatamente como os macacos. 


