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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você 
e todos os seus familiares. 

Abraham Lincoln, 16º 
presidente dos Estados 

Unidos, ao comentar 
sobre o engano, assim 
discorreu: "Você pode 
enganar uma pessoa 
por muito tempo; 

algumas por algum 
tempo; mas não 

consegue enganar a 
todas por todo o tempo." 

  
Nada como o tempo 

para que sejam reveladas as verdadeiras 
intenções do coração humano. Se não conseguimos mascarar o nosso intento, 
por muito tempo, com aqueles que nos cercam, impossível fazê-lo com 
relação ao Senhor, que perscruta o mais íntimo de nosso ser. 

  
Os atributos divinais da onipresença e onisciência, que impede 

que fujamos da presença do Senhor, são bem evidenciados nos Salmos 
139:110, senão vejamos: 

    
“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento 
e quando me levanto; de longe percebes os meus 
pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando 
descanso; todos os meus caminhos te são bem conhecidos. 
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a 
conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas, por trás e pela 
frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é 
maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão 
elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu 
escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua 
presença? Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha 
cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas 
da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua 
mão direita me guiará e me susterá.” 
  
Por dentro somos todos iguais, míseros pecadores. Por fora, 

nossa aparência, cor de pele, tom de voz, cabelos, jeito de vestir, pode até 
nos distinguir uns dos outros, mas por dentro, no íntimo, não há qualquer 
diferença. E é exatamente por essas características, tão nossas, que o Senhor 
não nos faz acepção.   
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Sobre essa temática, encontrei um texto de Alexandre Rangel, 
no seu livro “As mais belas parábolas de todos os tempos”, volume III, da 
editora Leitura, que gostaria de compartilhar. Posso? Então segue adiante:   

 

AS MAÇÃS E AS PESSOAS     

   
Uma tarde, meu filho Henrique chegou a casa, voltando da 

escola, com um estranho sorriso no rosto. Depois que lhe perguntei o que lhe 
passava na cabeça, ele me questionou:   - As pessoas são todas iguais, mesmo 
que a cor de pele delas seja diferente?   Pensei durante um momento e, 
então, disse-lhe:     

 
- Vou lhe explicar, se você puder ir comigo até o Sacolão da Ana. 

Tenho algo interessante para mostrar-lhe.   No sacolão, eu disse que 
precisávamos comprar maçãs. Fomos à seção de frutas, onde compramos 
algumas maçãs vermelhas, verdes e amarelas.   

 
Em casa, enquanto colocávamos as maçãs na fruteira, eu disse a  

Henrique:    
 
- Agora, posso responder à sua pergunta.     
 
Coloquei uma maçã de cada tipo sobre a mesa: primeiro uma 

maçã vermelha, seguida por uma maçã verde e, então, uma maçã amarela. 
Olhei para Henrique, que estava sentado no outro lado da mesa, e disse-lhe:   

 
- Henrique, as pessoas são como essas maçãs. Todas têm cores, 

formas e tamanhos diferentes. Veja, algumas maçãs levaram algumas batidas 
e estão machucadas. Por fora não podemos garantir que estão tão deliciosas 
quanto as outras.    Enquanto eu estava falando, Henrique examinava cada 
uma delas cuidadosamente. Então, tomei cada uma das maçãs, descasqueias e 
recoloquei-as sobre a mesa, mas em lugares diferentes e perguntei-lhe:     

 
- Henrique, diga-me qual é a maçã vermelha, a maçã verde e a 

maçã amarela.   Ele disse:     
 
- Eu não posso falar. Agora elas me parecem todas iguais.     
 
- Dê uma mordida em cada uma. Veja se isso o ajuda a descobrir  
qual é qual.    
 
Deu grandes mordidas e, então, um sorriso enorme destampou-

lhe no rosto quando me disse:   - As pessoas são como as maçãs! São 
diferentes por fora, mas, por dentro, a essência é a mesma.     

  
- Certo! – concordei – Cada pessoa tem sua própria 

personalidade, mas na essência são, basicamente, iguais. 
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Ele entendeu totalmente. E agora, quando mordo uma maçã, 

sinto um sabor um pouco mais doce do que antes. 


