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                        QUANTO CUSTA FAZER DIFERENÇA – I 

Diferente todo indivíduo o é, visto não haver dois idênticos no universo - quer 
físico ou espiritual – desde o grão de areia ao floco de neve; da flora à fauna; da forma 
de vida mais simples à mais complexa, cada indivíduo é diferente do outro. Porém, um 
grão de areia faz diferença  quando se soma a bilhões de outros para formar uma 
praia; um floco de neve faz diferença quando se soma a bilhões de outros para 
formar a montanha de esquiar; uma árvore faz diferença para formar a floresta para 
manter a umidade retendo a água ao solo.  

Se, quando a nota musical fosse convocada pelo artista para uma composição, 
ela dissesse: “não é uma nota que faz a música...” Não nasceriam sinfonias e o homem 
jamais poderia se extasiar com a música que lhe enche os ouvidos e a alma.  

Se, quando a palavra fosse convidada a ser escrita, dissesse: “não é uma palavra 
que faz uma página...” Não existiram livros, que beneficiam tantas vidas.  

Se, quando o construtor buscasse a pedra, ela dissesse: “não há pedra que possa 
montar uma parede...” Não haveria casas, edifícios, construções tão espetaculares, que 
parecem desafiar o homem.  

Se, quando a gota caísse sobre a terra, dissesse: “uma gota d’água não faz um 
rio...” Não haveria rios, lagos, mares e oceanos.  

Se, nas mãos do semeador, o grão dissesse: “não é um grão que semeia um 
campo...” Não haveria colheitas abundantes e mesas fartas.  

Se, o homem simplesmente considerar que não é um gesto de amor que pode 
salvar a humanidade, jamais haverá justiça, paz, dignidade e felicidade na terra.  

Assim como as sinfonias precisam de cada nota, assim como o livro precisa de 
cada palavra, não sendo nenhuma dispensável; assim como as construções precisam de 
cada pedra no seu exato lugar; assim como os rios, lagos, mares e oceanos precisam de 
cada gota d’água; assim como a colheita precisa de cada grão, a humanidade precisa de 
você.  

Exatamente! De você! Onde estiver. Você é único, e, portanto, insubstituível. E 
Deus conta com sua participação ativa nesta sinfonia espetacular que é a vida para 
tocar com sua harmonia, a musicalidade da sua voz, os corações aflitos e lhes acalmar 
as dores.  

 

 

 

 


