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QUANTO CUSTA FAZER A DIFERENÇA – II 
 O absoluto Princípio de todas as coisas – O Eterno e Sublime - bem poderia abrir mãos 
dos desanimados e caídos nas estradas dos desânimos e dos que deixam o aconchego do 
Reino para se alimentarem das bolotas suínas nos desertos da vida; no entanto Ele escolhe dar 
Sua Palavra de encorajamento aos caídos e pacientemente esperar a volta do filho pródigo. 
Para tanto, conta o Eterno e Sublime com as pedras vivas – 1ª Pedro 2:4-5 – da Sua construção 
ativa nas boas ações, para que muitos dos seus filhos que se encontram em estado de latência 
e letargia espiritual, não morram de fome e nem padeçam de frio nas estreitas vielas da 
amargura e do abandono. 

 O Eterno e Sublime escolhe fazer uso de uma gota d’água da boa vontade de uma vida 
seca que soube absorver as benesses do orvalho celeste, para modificar os painéis do 
sofrimento nas estradas por onde seguem seus sangrentos pés, numa paciente espera pelo 
acordar do sono – Romanos 13:11-12. Para tanto, O Eterno e Sublime escolhe contar com o 
pequeno grão, da sua, da minha, paciência para semear a serenidade no campo das lutas 
diárias dos homens, mulheres e crianças, que ainda não descobriram que suas vidas devem ser 
muito mais do que simplesmente dominar o mercado financeiro, vencer adversários em jogos, 
ou ganhar na cotação da Bolsa de Valores! O Eterno e Sublime poderia dispensar, mas Ele 
decidiu contar, com o seu, com o meu gesto de amor, onde quer que estejamos, para falar e 
agir com justiça para semear a paz, para viver com dignidade e mostrar, sim, que é possível ser 
feliz na Terra, ainda hoje! 

 A maior alegria  consiste em saber descobrir a felicidade nos olhos da gratidão alheia; 
na prece que brota da alma de uma criança a quem ensinamos a buscar e confiar no Supremo 
Ser; nas enrugadas e sofridas mãos envelhecidas no trabalho, que buscam as nossas para um 
aperto silencioso, significativo, sincero! O mundo precisa do nosso comprometimento para se 
tonar o mundo que todos queremos, desejamos e ansiamos. Não esperemos pelos outros. 
Doemos hoje, agora, a nossa nota de esperança, a nossa palavra de fé, a nossa gota de amor, a 
nossa semente de solidariedade. O mundo espera! A criação precisa! O Eterno e Sublime, 
escolheu contar comigo e com você! 


