
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARÁBOLAS DA LIDERANÇA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

 

ESSE LIVRO, ASSIM COMO O PRIMEIRO surgiu da ideia de compartilhar histórias 

e momentos marcantes, pois da mesma forma que me ajudou a enxergar situações 

importantes em minha vida, pode também ajudá-los a encontrar novos caminhos e 

soluções para os mais diversos dilemas que a vida nos apresenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O URSO, O LOBO E A RAPOSA 

(John C. Maxwell) 

 

 

DURANTE UMA CAÇADA, o urso, o lobo e a raposa caçaram cada um veado e 

marcaram de comerem juntos sua merecida refeição. 

     Antes de começarem a comer o urso disse ao lobo: 

     - Como iremos dividir nossa refeição? 

     O lobo disse: 

     - Cada um come o seu. 

     O urso comeu o lobo e se virou para a raposa e disse: 

     - Qual a sua sugestão? 

     - Sugiro que fique com os restos do lobo e os três veados. 

     - De onde veio tamanha sabedoria? – disse o urso impressionado. 

     - Do lobo. 

 

MORAL DA HISTÓRIA: Temos que aprender com as experiências, o lobo não estava 

errado em querer desfrutar de sua caça, porém, a sugestão errada para a pessoa errada 

trouxe um resultado negativo, mas a raposa aprendeu com o erro do lobo e preferiu 

perder uma caça do que a vida, soube analisar a situação e tomar uma decisão que lhe 

garantiu a vida. 

 

 

 

 



OCORRÊNCIA POLICIAL 

 

 

UMA EQUIPE DA POLÍCIA foi solicitada para atender uma ocorrência de 

assassinato e um dos policiais disse na rede/rádio: 

     - Sargento, pode falar? 

     - Posso sim, recruta – disse o sargento –, o que aconteceu? 

     - A ocorrência aqui é de assassinato. 

     - Já sabe como aconteceu os fatos? 

     - Sabemos sim, – disse o recruta – a esposa matou o marido, pois ele pisou no chão 

molhado enquanto ela limpava a casa. 

     - E já prenderam a mulher do rapaz? – disse o sargento. 

     - Ainda não. – respondeu o recruta. 

     - Porque recruta? – gritou o sargento. 

     - Estamos esperando secar o chão para entrarmos. 

 

MORAL DA HISTÓRIA: Não cometa os mesmos erros que equipes anteriores, saiba 

analisar a situação e escolha o melhor momento para agir. 

 

 

 

 

 

 



3 PEDIDOS 

 

 

PERTO DE MORRER, UM HOMEM FEZ 3 PEDIDOS 

1) Que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. 

2) Que os tesouros que tinha, fossem espalhados pelo caminho até seu tumulo. 

3) Que suas mãos ficassem no ar, fora do tumulo e a vista de todos. 

Alguém surpreso perguntou: Quais são os motivos? 

Ele respondeu: 

1) Eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão, para mostrar que eles 

não têm o poder de curar na face da morte. 

2) Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que 

os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. 

3) Eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas 

possam ver que viemos com as mãos vazias, e saímos de mãos vazias, para morrer 

você não leva nada material … 

“TEMPO” é o tesouro mais precioso que temos, nós podemos produzir mais dinheiro, 

mas não mais tempo …! 

O melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo! Dedique mais do seu 

tempo para Deus e família. 

 

 

 



O papagaio 

(Ernest Campbell) 

 

 

UMA MULHER COMPROU UM PAPAGAIO em uma loja de animais porque se 

sentia sozinha. Ela levou a ave para casa, mas alguns dias depois, voltou à loja para 

fazer uma reclamação: 

     - Esse papagaio ainda não disse nada! 

     - Ele tem um espelho? – perguntou o dono da loja. – Papagaios gostam de se olhar 

no espelho – Então ela comprou o espelho e foi para casa. 

     No dia seguinte, ela voltou à loja porque a ave ainda não havia dado um pio. 

     - Que tal uma escada? – perguntou o dono da loja – Papagaios gostam de subir e 

descer escadas – Então, ela comprou uma escada e foi para casa. 

     Lá estava ela de volta à loja no dia seguinte. O papagaio ainda não havia falado 

coisa alguma. 

     - O papagaio tem um balanço? – perguntou o dono da loja – Aves gostam de 

relaxar em um balanço. – Ela comprou um balanço e voltou para casa. 

     No dia seguinte ela voltou à loja para dizer ao dono da loja que o papagaio havia 

morrido. 

     - Sinto muito – disse o dono da loja – Ele disse alguma coisa antes de morrer? 

     - Sim – respondeu a mulher – Ele disse: “Eles não vendem comida lá na loja?” 

 

 



A TATUAGEM 

(Norman Vincent Peale) 

 

 

PASSANDO CERTA VEZ POR UM ESTÚDIO de tatuagem nas ruas emaranhadas 

de Kowloon, em Hong Kong. Na janela havia dezenas de desenhos das centenas de 

opções de tatuagens das quais dispunha o artista que trabalhava ali. Uma em 

particular realmente o impressionou. Dizia: 

     “Nasci para perder...” 

     Peale ficou assustado que alguém pudesse de fato pedir para ter aquilo 

permanentemente escrito na pele. Ele entrou e perguntou ao artista chinês: 

     - Alguém realmente já teve esta terrível frase “nasci para perder” tatuada no corpo? 

     - Sim, algumas pessoas – respondeu o artista. 

     - Mas não posso acreditar que alguém, em sua sã consciência, fizesse isso. 

     O artista deu um tapinha na testa e, em inglês mal falado, disse: 

     - Antes da tatuagem no corpo, tatuagem na mente, né? 

 

 

 

 

 

 



NÃO TINHA OUTRA OPÇÃO 

(John C. Maxwell) 

 

 

Certa vez, uma rã que pulava para cá e para lá acabou caindo em uma enorme fossa ao 

longo de uma estrada de terra. Todas suas tentativas de sair dali foram frustradas. 

Não demorou muito até que um coelho encontrou a rã presa no buraco e ofereceu-se 

para ajudá-la. Ele também fracassou. Depois de vários animais da floresta realizarem 

três ou quatro tentativas corajosas para ajudar a pobre rã, acabaram desistindo. 

     “Voltaremos para trazer comida para você”, disseram. “Parece que você vai ficar aí 

por um bom tempo.” 

     Entretanto, logo depois que foram procurar comida, ouviram a rã pulando atrás 

deles. Não conseguiram acreditar! 

     - Pensamos que você não iria conseguir! – exclamaram. 

     - Oh! Eu não conseguiria mesmo – replicou a rã. – Mas vejam só, como vinha um 

enorme caminhão em minha direção, não tive outra escolha. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTINUO DE PÉ 

(John C. Maxwell) 

 

 

JOÃOZINHO TINHA APRONTADO na escola e sua mãe recebeu um bilhete 

caloroso da professora. 

     - Você já sabe, está de castigo, sente-se no banquinho no canto da sala. 

     Joãozinho foi obediente até a cadeira, sentou-se e disse: 

     - Mamãe, por fora estou sentado, mas por dentro estou de pé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIDA DE BEISEBOL 

(JOHN C. MAXWELL) 

 

 

UM HOMEM PAROU PARA ASSISTIR a um jogo de beisebol da Litle League. 

     Ele perguntou a um dos jogadores no banco: 

     - Quanto está a partida? 

     - Estamos dezoito pontos atrás – o garoto respondeu. 

     - Bom – observou o homem – tenho que admitir que você não parece desanimado. 

      - Desanimado? – disse o garoto surpreso. – Porque a gente deveria estar? A gente 

ainda não pegou no bastão... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMA NOTA 

(ZIG ZIGLAR) 

 

 

UM HOMEM GANHOU UM CONTRABAIXO acústico em um sorteio. Ele o levou 

para casa e folheou o começo do livro de música que veio junto com o instrumento. 

Infelizmente, o livro chegou danificado e a única parte intacta que restava era uma 

página mostrando uma das posições da mão esquerda sobre as cordas e a mão direita 

puxando o arco. Então, com cuidado, ele pôs os dedos sobre as cordas e passou sobre 

elas o arco de um lado para outro, produzindo um som horroroso. E embora, fosse o 

único som que ele conseguia tirar do instrumento, ele praticava todos os dias. Isso, 

sem dúvidas, deixou sua esposa louca. 

     Então, um dia, a esposa foi a um concerto e, por acaso, seu assento não ficava 

muito distante do contrabaixista da orquestra. Ela ficou encantada com o som que 

esse músico tirava de seu instrumento e observou enquanto seus dedos subiam e 

desciam pelo braço do instrumento e o arco se movia em vários ritmos. Era uma 

beleza. 

     No caminho de volta para casa, ela resolveu que contaria para o seu velho “Johnny 

Uma Nota” o potencial que seu instrumento tinha, mas preocupava-lhe o fato de que 

seu marido se chateava facilmente. Por acaso, ele estava estudando quando ela 

chegou em casa. 

     - Querido, - ela disse – posso lhe fazer uma pergunta? 

     - Claro – ele respondeu, continuando a serrar as cordas. 

     - Notei no concerto que o contrabaixista movia a mão esquerda para cima e para 

baixo, para esquerda e para a direita, enquanto a mão direita ora se movia devagar, 

ora rápido – ela disse com delicadeza, sem intenção de chateá-lo. – Estou curiosa 



para saber porque que ele move tanto as mãos e faz coisas enquanto você deixa as 

mãos exatamente no mesmo lugar o tempo todo. 

     - É fácil – ele respondeu – aquele meninão ainda está procurando sua posição, e eu 

já encontrei a minha. 

 

MORAL DA HISTÓRIA: As pessoas se preocupam com as mudanças e evitam o 

desconhecido, elas se apegam ao que já foi conquistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR TODA PARTE 

(JOHN C. MAXWELL) 

 

 

UM HOMEM QUE MORAVA NA CIDADE de Nova York levantou-se cedo em uma 

manhã e, antes de sair de casa para cumprir as tarefas do dia, recebeu quatro ligações 

de longa distância de clientes que tinham problemas – cada um deles queria que ele 

entrasse às pressas em um avião para tentar resolvê-los. 

     Por fim, ele acabou de se vestir e foi para a cozinha onde recebeu mais duas 

ligações, dessa vez de clientes locais. 

     Ele disse para a esposa que não tomaria o café da manhã, desceu e chamou um táxi. 

     - Tudo bem, lá vamos nós – ele gritou enquanto entrava no táxi. 

     - Pra onde, senhor? – perguntou o taxista. 

     - Sei lá – respondeu o homem – tenho problemas por toda parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UM CORAÇÃO AGRADECIDO 

(LETICIA DIAS) 

 

 

CERTO DIA, UMA MULHER AVISTOU um mendigo, sentado numa calçada na 

Rua. Aproximou-se dele, e como o pobre coitado, já estava acostumado a ser 

chacoteado por todos, a ignorou... 

Um policial, observando a cena, aproximou-se:  

- Ele está a incomodar a Senhora? 

Ela respondeu: 

- De modo algum - eu é que estou tentando levá-lo até aquele restaurante, pois 

vejo que está com fome e até sem forças para se levantar. Senhor Policial ajuda-

me a levá-lo até ao restaurante? Rapidamente, o policial a ajudou, e o pobre 

homem, mesmo assim, não querendo ir, pois, não acreditava que isso estava a 

acontecer! Chegando ao restaurante, o garçom, que foi atendê-los, disse sem 

pestanejar:  

- Desculpe Senhora, mas ele não pode ficar aqui... Vai afastar os meus clientes! A 

mulher abaixou e levantou s olhos e disse: 

- Sabe aquela enorme empresa ali em frente? Três vezes por semana, os diretores 

de lá juntamente com clientes, vêm fazer reuniões neste restaurante, e sei que o 

dinheiro que deixam aqui, é o que mantém este restaurante.  

- Pois é, eu sou a proprietária daquela empresa. Posso fazer a refeição aqui, com o 

meu amigo... ou não? 

O garçom fez um gesto positivo com a cabeça, o policial que estava de longe 

observando ficou boquiaberto, e o pobre homem, deixou cair nesse momento, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807829095997601&set=a.109951095785408.17125.100003115552768&type=3&fref=nf


uma lágrima de seus sofridos olhos. Quando o garçom, se afastou, o homem 

perguntou:  

- Obrigado Senhora, mas não entendo esse gesto de bondade. Ela segurou nas 

suas mãos, e disse:  

- Não se lembra de mim, João? 

- Me parece familiar - respondeu - mas não me lembro de onde. 

Ela, com lágrimas nos olhos, disse: 

- Há algum tempo atrás, eu recém-formada, vim para esta cidade... Sem nenhum 

dinheiro no bolso... Estava com muita fome... Sentei-me naquela praça, aqui em 

frente, por que tinha uma entrevista de emprego naquela empresa, que hoje é 

minha. Quando se aproximou de mim, um homem, com um olhar generoso. 

Lembra-se agora João? Ele, em lágrimas, afirmou que sim. 

- Na época, o senhor trabalhava aqui. Naquele dia, fiz a melhor refeição da minha 

vida, pois estava com muita fome, e até sem forças. Toda hora, eu olhava para o 

senhor, pois estava com medo de prejudicá-lo, pois estava ali a comer de graça. 

Foi quando vi, o senhor a tirar dinheiro do seu bolso e colocar na caixa do 

restaurante. Fiquei mais aliviada. 

E sabia que um dia poderia retribuir. Alimentei-me, fui com mais forças para a 

minha entrevista. Na época, a empresa ainda era pequena...  Passei na entrevista, 

especializei-me, ganhei muito dinheiro, acabei comprando algumas ações da 

empresa, e com o passar do tempo, fiquei a proprietária, e fiz a empresa ser o que 

ela é hoje. Procurei pelo senhor, mas nunca o encontrei... Até que hoje, o vi nessa 

situação. Hoje, o senhor não dorme mais na rua! Vai comigo para a minha casa... 

Amanhã, compraremos roupas novas, e o senhor vai trabalhar comigo! Se 

abraçaram, a chorar. O policial, o garçom e as demais pessoas, que viram essa 

cena, emocionaram-se diante da grande Lição de vida, que tinham acabado de 

presenciar!!! 



 

MORAL DA HISTÓRIA: Hoje sou eu a precisar... amanhã podes ser 

Tu! Faz sempre o BEM... Um dia ele retornará em dobro para Ti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUAL O TAMANHO DE DEUS 

 

 

UM GAROTO PERGUNTOU AO PAI: 

- Qual o tamanho de Deus? 

Então, ao olhar para o céu o pai avistou um avião e perguntou ao filho: 

- Qual o tamanho daquele avião? 

O menino disse: 

- É pequeno, quase não dá para ver. 

Então o pai o levou a um aeroporto e ao chegar próximo de um avião perguntou: 

- E agora, qual o tamanho do avião? 

Então o menino respondeu: 

- Nossa pai, é enorme!!! 

O pai então disse: 

- Assim é Deus, o tamanho vai depender da distância que você estiver dele, quanto 

mais perto estiver, maior Ele será em sua vida. 

 

 

 

 

 



O VERDADEIRO AMIGO 

 

 

UM FILHO PERGUNTA À MÃE: 

- Mãe, posso ir ao hospital ver meu amigo? Ele está doente! 

- Claro, mas o que ele tem? 

O filho, com a cabeça baixa, diz: 

- Tumor no cérebro. 

A mãe, furiosa, diz: 

- E você quer ir lá para quê? vê-lo morrer? 

O filho lhe dá as costas e vai horas depois ele volta vermelho de tanto chorar, 

dizendo: 

- Ai mãe, foi tão horrível , ele morreu na minha frente! 

A mãe, com raiva diz: 

- E agora? Está feliz? Valeu a pena ter visto aquela cena? 

Uma última lágrima cai de seus olhos e, acompanhado de um sorriso, ele diz: 

- Muito, pois cheguei a tempo de vê-lo sorrir e dizer: Eu tinha certeza que você vinha 

 

... 

 

MORAL DA HISTÓRIA: Amigos não se resumem apenas em bons momentos! 

 



O MELHOR ADVOGADO E O PIOR CLIENTE 

 

 

ADVOGAR EXIGE RACIOCÍNIO RÁPIDO, inteligência e cliente esperto. 

Um réu estava sendo julgado por assassinato. Havia evidências indiscutíveis 

sobre a culpa do réu, mas o cadáver não aparecera. Quase ao final da sua 

sustentação oral, o advogado, temeroso de que seu cliente fosse condenado, 

recorreu a um truque: 

- "Senhoras e senhores do júri, senhor Juiz, eu tenho uma surpresa para todos!" 

disse o advogado olhando para o seu relógio. 

- "Dentro de dois minutos, a pessoa que aqui se presume assassinada, entrará na 

sala deste Tribunal." E olhou para a porta. 

Os jurados, surpresos, também ansiosos, ficaram olhando para a porta. 

Decorreram-se dois longos minutos e nada aconteceu. O advogado, então, 

completou: 

- "Realmente, eu falei e todos vocês olharam para a porta com a expectativa de 

ver a suposta vítima. Portanto, ficou claro que todos têm dúvida neste caso, se 

alguém realmente foi morto. Por isso insisto para que vocês considerem o meu 

cliente inocente". (In dubio pro reo) na dúvida a favor do réu. 

Os jurados, visivelmente surpresos, retiraram-se para a decisão final. Alguns 

minutos depois, o júri voltou e pronunciou o veredicto: 

- "CULPADO!" 

- "Mas como?" - perguntou o advogado. "Eu vi todos vocês olharem fixamente 

para a porta, é de se concluir que estavam em dúvida! Como condenar na dúvida?" 



E o juiz esclareceu:  

- "Sim, todos nós olhamos para a porta, menos o réu..." 

MORAL DA HISTÓRIA: "NÃO ADIANTA SER UM BOM ADVOGADO SE O 

CLIENTE FOR ESTÚPIDO". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRATO DE VENENO 

 

O MARIDO CHEGOU PARA O PAI e disse: Pai, não aguento mais a minha 

esposa. Quero matá-la, mas tenho medo que descubram.  

O senhor pode me ajudar? 

O pai respondeu: Posso sim, mas tem um porém...Você vai ter que fazer as pazes 

com ela para que ninguém desconfie que foi você, quando ela morrer. 

Vai ter que cuidar muito bem dela, ser gentil, agradecido, paciente, carinhoso, 

menos egoísta, retribuir sempre, escutar mais...Tá vendo este pozinho aqui?  

Todos os dias você vai colocar um pouco na comida dela. Assim, ela vai morrer 

aos poucos. 

Passados os 30 dias, o filho voltou e disse ao pai: Eu não quero mais que ela 

morra!  

Eu passei a amá-la. E agora? Como eu faço para cortar o efeito do veneno? 

O pai, então, respondeu: Não se preocupe! O que eu te dei foi pó de arroz. 

Ela não vai morrer, pois o veneno estava em você! 

 

MORAL DA HISTÓRIA: Quando alimentamos rancores, morremos aos poucos. 

Que possamos fazer as pazes conosco e com quem nos ofendeu.  

Que possamos tratar aos outros, como gostaríamos de ser tratados.  

Que possamos ter a iniciativa de amar, de dar, de doar, de servir, de presentear...e 

não só a de querer ganhar, ser servido, tirar vantagem e explorar o outro. 

Que o amor de Deus nos alcance todos os dias, pois não sabemos se teremos 

tempo de nos purificarmos com este antídoto chamado perdão. 

 

 

 



MÃE NO ASILO 

 

Um filho Após o falecimento do pai, colocou a sua mãe num asilo, e a visitava de vez 

em quando.. Um dia, recebeu uma ligação do asilo, informando que ela estava 

morrendo.. Foi correndo para ver a sua mãe antes que ela falecesse. Perguntou para 

ela: o que quer que eu faça por você mãe? 

Disse a mãe: quero que você coloque ventiladores no asilo porque eles não têm e 

quero que você compre geladeiras também, para que a comida não estrague, muitas 

vezes dormi sem comer nada!! O filho disse surpreso: mas agora está pedindo essas 

coisas, enquanto está morrendo?? Porque não reclamou antes? 

A mãe respondeu triste: eu me acostumei com a fome e o calor, mas o meu medo é 

você não se acostumar quando seus filhos colocarem você aqui, quando estiver velho!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PEDIDO 

 

 

UM DEVOTO CATÓLICO QUE TODOS os dias chegava à igreja ajoelhava-se diante 

de seu santo e clamava: 

- Ó! Meu santo, por gentileza, me faça ganhar na Mega-Sena acumulada. 

Isso decorreu durante anos e mais anos sem o devoto ganhar absolutamente nada, até 

o dia em que o santo de encheu de ver aquilo e disse: 

- Tudo bem meu filho, eu te ajudo a ganhar, mas você precisa fazer sua aposta, não 

tem como ganhar se você não fizer o seu jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PEDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A CRISE SEGUNDO EINSTEIN 

(ALBERT EINSTEIN) 

 

 

SR. ROBERTO VENDIA CACHORRO-QUENTE à beira de uma estrada, e 

quase não ouvia notícias do rádio e TV, mas vendia bons cachorros-quentes. Com 

o passar do tempo as vendas aumentaram, ele comprou um fogão maior para 

atender seus clientes, o negócio continuou prosperando, e o Sr. Roberto 

conseguiu mandar o filho para estudar na capital. 

Após graduar-se na universidade, seu filho voltou para casa e, depois de alguns 

dias lhe disse: 

– Pai, você não ouve rádio, não lê jornais? Você não sabe que uma grande crise se 

estabeleceu e que a situação do nosso país é muito ruim? 

O Sr. Roberto então pensou: “Meu filho estudou na capital, lê jornais, ouve rádio; 

certamente ele sabe o que está dizendo”. 

Abatido pelas notícias de crise, Sr. Roberto então começou a diminuir as 

compras de salsicha e pão, substituiu os produtos por outros mais baratos e de 

qualidade inferior, tirou os cartazes de propaganda da estrada, e já não mais 

oferecia os cachorros-quentes em voz alta. 

As vendas foram caindo, caindo, e depois de algum tempo, ele disse ao filho: 

– Você tinha razão, nós estamos no meio de uma grande crise! 

“A crise é a melhor benção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz 

progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que 

nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. 

Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar “superado”. 

Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais aos 

problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. 

O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. 



Sem crise não há desafios, sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há 

mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. 

Falar de crise é promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. 

Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a 

tragédia de não querer lutar para superá-la” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS MACACOS 

 

COMO PARTE DE UMA EXPERIÊNCIA, um grupo de psicólogos colocou cinco 

macacos em uma sala com uma mesa no centro e, em cima dela, um cacho de bananas 

pendurado do teto. 

Rapidamente um dos macacos subiu na mesa e tentou apanhar uma banana, mas foi 

surpreendido por um jato de água que também atingiu todos os outros macacos. 

Temporariamente então, o macaco desistiu de seu projeto. 

Passados alguns minutos, outro macaco resolveu fazer o mesmo, mas ao subir na 

mesa, outro jato de água atingiu todo mundo. E assim, depois de várias tentativas, os 

macacos concluíram que havia uma relação entre subir na mesa e o banho de água fria 

e, como o medo da água era maior que o desejo de comer bananas, eles decidiram que 

qualquer macaco que tentasse subir na mesa levaria uma surra, e assim fizeram com 

os mais “atiradinhos”. 

Os psicólogos, então, substituíram um dos macacos por outro que não sabia sobre os 

banhos de água, e que tentou subir na mesa para comer as bananas, mas, antes que o 

fizesse, os outros quatro lhe aplicaram uma boa surra. 

Sem entender o que estava acontecendo, algum tempo depois ele tentou novamente 

comer banana e levou outra surra. Depois de algumas surras ele concluiu: “Já entendi: 

todo macaco que sobe na mesa apanha”. 

Os psicólogos, então, continuaram substituindo os macacos “originais”, um por vez, e 

cada novo macaco, depois de apanhar algumas vezes, entendia que aquele que subisse 

na mesa deveria apanhar, desistia de comer bananas, e se juntava ao grupo para surrar 

quem tentasse fazê-lo. 

Por fim, todos os macacos “originais” foram substituídos, restando somente aqueles 

que nada sabiam sobre o banho de água fria. Mesmo assim, eles continuavam 

surrando qualquer macaco que tentasse subir na mesa para comer bananas. 



Se perguntássemos aos novos macacos: “Por que vocês fazem isso?”, provavelmente 

eles responderiam: 

– Eu não sei, mas sempre foi assim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. KOBE BRYANT 

 

 

 

APÓS MARCAR UMA GERAÇÃO NO BASQUETE mundial, Kobe Bryant 

entrou em quadra para fazer o último jogo de sua carreira depois de 20 anos 

defendendo o Los Angeles Lakers. 

Em 20 temporadas, Bryant ajudou seu time a conquistar 5 títulos. Em número de 

pontos marcados ele supera Michael Jordan; foram 33.643 pontos. Tem a segunda 

maior pontuação em uma única partida na história do NBA: 81 pontos. Participou 

durante 18 anos seguidos do Jogo das Estrelas da NBA, foi eleito quatro vezes o 

jogador mais valioso do mundo, e ganhou duas medalhas de ouro em olimpíadas. 

Segundo a revista Forbes, foi o jogador da NBA mais bem pago durante os anos 

em atividade. 

O que pouca gente sabe, contudo, é que Bryant foi o jogador que mais errou 

arremessos na história da NBA: foram 16.938 bolas fora da cesta! 

Acertar é humano, mas errar também é! Você já parou pra pensar que tudo o que 

você faz bem feito hoje já foi mal feito por você um dia? Você já percebeu que, 

mesmo sendo muito bom naquilo que faz, de vez em quando você “arremessa 

uma bola fora”? Pois é, isso acontece porque você é humano, assim como todos 

aqueles que estão ao seu redor, incluindo os seus liderados. 

O erro não é a única maneira de aprender alguma coisa, mas faz parte do processo 

de aprendizado, crescimento e evolução, portanto, se as pessoas não tiverem 

apoio, liberdade e segurança para tentar novos “arremessos”, se não forem 

desafiadas a arriscar, nunca se tornarão o que podem ser. 

Uma das empresas em que trabalhei tinha um lema: “Do it right at the first time” 

(Faça certo da primeira vez). Fazer certo da primeira vez é fácil, difícil é fazer o 

melhor na primeira tentativa, porque entre o “certo” e o “melhor” está o processo 

de aprendizagem do qual os erros e os acertos fazem parte. Eu não acredito que 

as pessoas acordem pela manhã pensando: “Hoje eu vou errar muito! Quero fazer 

o pior que eu puder!”. A grande maioria das pessoas quer acertar e fazer o melhor, 



mas cometerão alguns erros no meio do caminho, por isso, não as confunda com 

os erros que cometem; o ser humano é muito mais do que os seus erros e acertos. 

Muitos líderes evitam delegar tarefas porque acreditam que ninguém conseguirá 

fazer tão bem quanto eles, mas esquecem que essas mesmas tarefas já foram “mal 

feitas” por eles um dia e, pelo fato de alguém lhes ter permitido e ajudado a 

melhorar sua execução, é que hoje conseguem fazâ-las tão bem. Por isso, não seja 

injusto a ponto de tirar das pessoas a oportunidade que você mesmo já teve, de 

começar a fazer uma tarefa “mais ou menos”, para que, com o tempo, consiga 

fazê-la com excelência e, quem sabe, melhor do que você fazia. 

Como líder, portanto, seu papel é criar um ambiente onde as pessoas tenham 

liberdade e motivação para evoluir daquilo que é apenas “certo” para o que é 

“melhor”, compreendendo que essa jornada passa por muitos acertos, mas por 

alguns erros também, já que a única pessoa que está isenta de erros é aquela que 

não arrisca acertar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A BOMBA D’ÁGUA 

 

 

O HOMEM ESTAVA PERDIDO NO DESERTO, prestes a morrer de sede, 

quando de repente, encontra uma velha cabana abandonada e com dificuldade se 

acomoda numa pequena sombra dela. 

Passados alguns minutos, ele vê uma velha bomba d’água enferrujada ao lado da 

cabana. Ele então se arrastou até ela, começou a bombear, mas nada aconteceu. 

Quando estava quase desistindo, notou ao lado da bomba uma velha garrafa cheia 

d’água, com uma mensagem que dizia: 

– Você precisa primeiro preparar a bomba colocando nela toda a água desta 

garrafa. Por favor, encha-a novamente antes de partir. 

Ele então se viu num grande dilema: despejar a água na velha bomba, acreditando 

que ela iria funcionar, ou beber a água e desprezar a mensagem? 

Com relutância, ele decidiu despejar toda a água da garrafa na bomba. Em 

seguida começou a bombear e, de repente, um fio de água apareceu, depois um 

pequeno fluxo e, finalmente, muita água fresca e cristalina jorrou daquela bomba. 

Ele se fartou daquela água e, em seguida, voltou a encher a garrafa para o próximo 

viajante e acrescentou uma pequena nota à mensagem original: 

– Creia-me, funciona! Você precisa dar toda a água, antes de poder obtê-la de 

volta em abundância. 

Alguns amigos brincam comigo porque eu falo muito sobre a importância das 

“Relações de Confiança” na liderança. Mal sabem eles que essas brincadeiras só 

acontecem porque entre nós existe uma forte “Relação de Confiança”! 

Liderança não é um substantivo, mas um verbo, uma ação, algo que se constrói 

dia a dia, tijolo a tijolo. E assim como qualquer outra construção que pretenda 

permanecer em pé, precisa de um bom e sólido alicerce chamado “Relações de 

Confiança”, que tem como principal ingrediente a honestidade. 

Barry Posner e James Kouzes, em seu livro “O Desafio da Liderança”, trazem uma 

pesquisa de liderança realizada ao longo de 30 anos, com mais de 100 mil pessoas 

ao redor do mundo, sobre as principais características de líderes admirados. A 



principal pergunta da pesquisa: “Selecione as 7 qualidades, dentre 20, que você 

mais busca e admira num líder, alguém cuja direção estaria disposto(a) a seguir”. 

Durante os 30 anos da pesquisa, a qualidade mais procurada pelas pessoas em um 

líder, variando entre 83% e 89%, é a honestidade. 

É por isso que não existe liderança sem “Relações de Confiança”, que tampouco 

existem semhonestidade e transparência por parte do líder. E você pode estar se 

perguntando: “Mas por que apenas por parte do líder? Isso não vale para as outras pessoas?”. 

Lógico que vale, contudo, lembre-se que o líder é uma figura de transição, alguém 

que dá o primeiro passo em direção àquilo que deseja conquistar, e que busca 

transformar ambientes, situações e resultados. 

Para que a “bomba” funcione é preciso crer para ver, “derramar” primeiro aquilo 

que você tem de melhor, sua autenticidade, transparência e honestidade, 

independentemente de quem está do outro lado. Aos poucos um “fiozinho de 

água” aparecerá e, com o tempo, muita “água fresca e cristalina” vai jorrar. 

É como uma conta corrente emocional; quando você demonstra interesse 

genuíno pelas pessoas, age com respeito, transparência e integridade, alinha 

expectativas, acredita nelas, apoia, desafia, acompanha, empodera, reconhece, dá 

feedbacks sinceros e honestos, corrige a rota quando necessário, e as ajuda a se 

tornar o melhor que podem ser, está tornando essa conta corrente emocional 

positiva e, naturalmente, construindo “Relações de Confiança”. É bem provável 

que em alguns momentos da sua liderança você faça algo que diminua esse saldo, 

mas como a conta corrente está muito positiva, as “Relações de Confiança” 

tornarão mais fáceis as conversas, os ajustes e a resolução de problemas. 

Por isso, desejo a você muitas “Relações de Confiança” em sua liderança, porque 

sem isso ela simplesmente não acontecerá. 
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OS ANIMAIS DA FAZENDA 

 

 

O rato vê o fazendeiro abrindo um pacote e fica aterrorizado ao descobrir que se 

trata de uma ratoeira. Ele então corre pelo pátio da fazenda e adverte: 

– Cuidado! Há uma ratoeira na casa! 

A galinha, contudo, ao ver o desespero do rato, comenta: 

– Desculpe-me Sr. Rato, eu entendo que isso seja um grande problema para você, 

mas não me prejudica ou incomoda em nada. 

O rato então vai até o porco e diz: 

– Há uma ratoeira na casa! 

– Sr. Rato, me desculpe, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar por 

você. Fique tranquilo que lembrarei de você em minhas orações – responde o 

porco. 

Já em desespero, o rato dirige-se à vaca, mas ela dá de ombros e comenta: 

– Uma ratoeira? Ué, o que eu tenho a ver com isso? 

Cabisbaixo e abatido o rato volta pra casa, e terá de encarar sozinho a ratoeira do 

fazendeiro. 

E naquela mesma noite ouviu-se o barulho da ratoeira pegando sua vítima. A 

mulher do fazendeiro então correu para ver o que havia capturado e, antes que 

percebesse que havia pego a cauda de uma cobra venenosa, foi picada por ela. 

O fazendeiro levou-a imediatamente ao hospital e, quando voltou, percebendo a 

esposa ainda febril, decidiu preparar-lhe uma canja de galinha. Saiu, pegou seu 

cutelo, foi até o galinheiro e providenciou o ingrediente principal. 

Como as coisas não melhoraram, no dia seguinte alguns amigos e vizinhos vieram 

visitá-la. Para alimentá-los o fazendeiro decidiu matar o porco. 

Passaram-se alguns dias e infelizmente a mulher não resistiu e acabou morrendo; 

muita gente veio para o funeral e o fazendeiro precisou sacrificar a vaca para 

alimentar todo aquele povo. 



Numa equipe, seja qual for a sua natureza, quando um ganha, todos ganham, e 

quando um perde, todos perdem. Algo simples e fácil de entender, mas muito 

difícil de aplicar no dia a dia, e a neurociência pode ajudar-nos a entender 

porque, apesar de sabermos que a colaboração é imprescindível no trabalho em 

equipe, na prática, ela nem sempre acontece. 

Quando nos referimos ao cérebro humano, normalmente a primeira ideia que nos 

vem à mente é “inteligência”, “raciocínio” ou “razão”, contudo, a neurociência 

demonstra que o cérebro humano é muito mais emoção (80%) do que razão 

(20%). 

De maneira simples, nosso cérebro está dividido em 3 partes 

(encéfalos): Reptiliano (parte mais primitiva do cérebro, instinto de 

sobrevivência, lutar ou fugir), Límbico (parte emocional do cérebro) e Neo-

Cortex (parte racional do cérebro). Toda informação que capturamos, chega 

primeiro ao encéfalo Límbico e, se for interpretada como algo “negativo” ou 

“ameaça”, imediatamente o encéfalo Reptiliano é acionado, nos colocando 

automaticamente em “estado de alerta” ou “modo de sobrevivência”. 

Neste estado, onde as únicas decisões possíveis são lutar ou fugir, o ser humano 

perde a capacidade de pensar naqueles que estão ao seu redor; sua prioridade é 

isolar-se e proteger-se para garantir sua própria sobrevivência. 

É por isso que Inteligência Emocional e Resiliência são competências que toda 

organização deveria priorizar em seus programas de desenvolvimento, porque 

proporcionam às pessoas maior controle emocional e possibilidade de acessar o 

Neo-Cortex, para que suas decisões sejam, teoricamente, mais assertivas.  

Além disso, pessoas resilientes desenvolvem a capacidade de resignificar suas 

memórias emocionais e, consequentemente, enxergar as adversidades, problemas 

e urgências do cotidiano como desafios a serem ultrapassados, tornando-as mais 

protagonistas e menos vítimas das situações. E a boa notícia é que tanto 

Inteligência Emocional quanto Resiliência podem ser aprendidas. 

Aqui vão algumas dicas para você melhorar sua Inteligência Emocional e 

Resiliência: 



Quando as pessoas que formam uma equipe estiverem emocionalmente 

preparadas e sentirem-se seguras a ponto de não precisar “lutar por sua 

sobrevivência”, estarão também dispostas a ser mais colaborativas e cuidar uns 

dos outros, e passarão a compreender que o problema de um é também o 

problema de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRENTE DO BEM 

 

 

NUM BAIRRO POBRE DA CIDADE MORAVA uma garotinha linda. Sua mãe não 

era muito cuidadosa e a menina quase sempre aparecia suja na escola, com roupas 

velhas e maltratadas. 

O professor olhava para a menina e pensava: “Como uma menina tão bonita pode ser assim, 

mal cuidada?“. Foi então que decidiu comprar um vestido novo para a menina. Passou 

na loja, viu um lindo vestido azul, comprou-o e deu-o de presente a ela que, de tanta 

alegria vestiu-o na mesma hora. 

Quando a mãe viu a filha naquele lindo vestido azul, decidiu cuidar melhor da 

menina, e passou a lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas 

unhas, e tudo mais. 

No final da semana, o pai falou: 

– Mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem 

arrumada, more em um lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal nós nos 

arrumarmos também e aproveitarmos para ajeitar a casa que precisa de consertos 

urgentes? Você cuida da parte de dentro da casa, e eu, nas horas vagas, vou pintar as 

paredes, consertar a cerca e plantar um jardim. 

Em pouco tempo, a casa se destacava na vila pela beleza das flores que enchiam o 

jardim, e pelo cuidado em todos os detalhes. 

Os vizinhos ficaram envergonhados por morar em casas descuidadas e resolveram 

também arrumar as suas casas, plantar flores, e usar toda sua criatividade. 

Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. 

Um homem, que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente, foi até o prefeito 

e saiu da conversa com autorização para formar uma comissão para estudar os 

melhoramentos necessários ao bairro. 



A rua, de barro e lama, foi substituída por asfalto e calçadas de pedra. Os esgotos a 

céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. 

E tudo começou com um vestido azul! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ZÉ E A FELICIDADE 

 

 

NA FAZENDA HAVIA UM GRUPO DE TRABALHADORES desmotivados, mas 

certo dia chegou um novo funcionário chamado Zé; um jovem agricultor em busca de 

trabalho e, como todos que ali estavam, recebeu uma simples e velha casa para morar 

enquanto trabalhava na fazenda. 

Ao ver a casa suja e descuidada, resolveu dar-lhe vida nova. Com parte de suas 

economias comprou algumas latas de tinta, cuidou da limpeza e, nas horas vagas, 

lixou e pintou as paredes com cores alegres, além de colocar flores nos vasos. 

Os outros trabalhadores sempre lhe perguntavam: 

– Como você consegue trabalhar feliz ganhando tão pouco? 

E o Zé respondia: 

– Bem, este trabalho que eu tenho hoje. Em vez de reclamar, prefiro agradecer por tê-

lo, e fazer o meu melhor. Esta é uma das maneiras que encontrei de agradecer. 

E todos admirados, pensavam: “Como ele pode pensar assim?”. 

Em pouco tempo, o Zé chamou a atenção do dono da fazenda, que pensava: “Alguém 

que cuida com tanto cuidado e carinho da casa que emprestei, certamente cuidará com o mesmo 

capricho da minha fazenda”. 

O sinhozinho foi então até a casa do Zé, e após tomar um café bem fresquinho, 

ofereceu ao jovem a posição de administrador da fazenda. 

Seus amigos agricultores, quando souberam da novidade, comentavam: 

– O que faz algumas pessoas serem bem sucedidas e outras não? 

E quando estes comentários chegavam os ouvidos do Zé, ele respondia: 



– A diferença está na gratidão e no entusiasmo que nos levam a fazer o melhor e dar 

vida nova a tudo que nos cerca, mudando a nossa realidade e a de todos os que estão à 

nossa volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O TEMPO É MEU 

(MARTIN RUTTE) 

 

 

ELE ERA O PRESIDENTE DE UMA DAS MAIORES agencias de publicidade e eu 

um jovem consultor administrativo. Eu havia sido indicado por um de seus 

funcionários que tinha visto meu trabalho e achou que eu tinha algo a oferecer. Eu 

estava nervoso. Nesse estágio da minha carreira, não era sempre que eu tinha a 

oportunidade de falar com o presidente de uma companhia. 

A reunião estava marcada para as dez da manhã e deveria durar uma hora. Cheguei 

cedo. Às dez horas em ponto fui levado a uma sala grande e arejada, com móveis 

estofados de um amarelo vivo. 

As mangas de sua camisa estavam dobradas e a expressão de seu rosto era severa. 

– Você tem apenas vinte minutos – falou rudemente. 

Fiquei sentado ali, sem dizer uma palavra. 

– Eu disse que você tem apenas vinte minutos. 

Novamente nem uma palavra. 

– Seu tempo está se esgotando. Por que não diz nada? 

– Os vinte minutos são meus – respondi – Posso fazer o que quiser com eles. 

Ele deu uma gargalhada. Depois disso, conversamos por uma hora e meia. Consegui o 

emprego. 

 

 

 

 



28. O MESTRE E A COBRA. 

 

 

UM MESTRE DO ORIENTE viu quando uma cobra estava sendo queimada e 

decidiu tirá-la do fogo, mas quando o fez, a cobra o picou. 

Por reflexo e pela de dor, o mestre a soltou e a cobra caiu novamente no fogo, 

voltando a se queimar... O mestre tentou tirá-la novamente e novamente a cobra 

o picou. 

O discípulo que estava observando a tudo, se aproximou do mestre e lhe disse: — 

Desculpe-me, mestre... Eu já entendi que todas as vezes que tentar tirar a cobra 

do fogo ela irá picá-lo! 

O mestre então explicou: — A natureza da cobra é picar, mas isto não vai mudar 

a minha, que é ajudar. 

Então, com a ajuda de um pedaço de madeira o mestre tirou a cobra do fogo e 

salvou sua vida. 

Não mude sua natureza só porque alguém lhe fez algum mal... Não perca a sua 

essência, apenas tome precauções. 

Alguns perseguem a felicidade, outros a criam. 

Preocupe-se mais com sua consciência do que com a sua reputação, porque a sua 

consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros pensam de você. 

 

E o que os outros pensam, não é problema nosso...é problema deles. 

 

 



O PODER DA ARROGÂNCIA 

 

UM POLICIAL FEDERAL VAI A UMA FAZENDA e diz ao dono, um velho 

fazendeiro: 

- “Preciso inspecionar sua fazenda. Há uma denúncia de plantação ilegal de 

maconha.” 

O fazendeiro diz: 

- “Ok, mas não vá naquele campo ali.” 

E aponta para uma determinada área. 

O oficial puto da vida diz indignado: 

- “O senhor sabe que tenho o poder do governo federal comigo?” 

E tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro: 

- “Este crachá me dá a autoridade de ir onde quero.... e entrar em qualquer 

propriedade. Não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Está claro? 

Me fiz entender?” 

O fazendeiro todo educado pede desculpas e volta para o que estava fazendo. 

Poucos minutos depois o fazendeiro ouve uma gritaria e vê o oficial do governo 

federal correndo para salvar sua própria vida perseguido pelo Santa Gertrudes, o 

maior touro da fazenda. 

O fazendeiro larga suas ferramentas, corre para a cerca e grita: 

- "O Crachá, mostra o CRACHÁ! 

 



NOVO GOLPE NA PRAÇA! 

 

TEM SIDO VÍTIMAS GERALMENTE homens na faixa 48/55 anos, descasados 

que saem para a noite numa tentativa de refazer a sua vida social. Funciona 

assim: 

Uma mulher de cerca de 60 anos, ainda muito bonita, bem conservada, puxa 

conversa e aparenta ser bem interessante. 

Papo vai, papo vem e o assunto chega ao sexo. 

Mais um pouco e ela sugere nas entrelinhas uma relação mais íntima. 

Ele, é claro, se interessa. 

Atenção!! É aí que a coisa começa a ficar perigosa!! 

Ela pergunta o que ele acha de uma TRANSA A TRÊS, tipo com MÃE E FILHA. 

O cara acha o máximo, diz que não tem problema, pensa que tirou a sorte grande! 

Então ela o convida para irem para a casa dela. 

Entrando no apartamento, ela tranca a porta e grita: 

- Mãe cheguei !!!   

 

 

 

 

 



A CAMA 

 

Um paciente diz ao psiquiatra: 

- Toda vez que estou na cama, acho que tem alguém embaixo. Aí eu vou embaixo 

da cama e acho que tem alguém em cima... Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra 

cima... Estou ficando maluco! 

- Deixe-me tratar de você durante dois anos. Venha três vezes por semana e eu 

curo este problema - diz o psiquiatra. 

- E quanto o senhor cobra? - pergunta o paciente. 

- R$ 120,00 por sessão - responde o psiquiatra. 

- Bem, eu vou pensar - conclui o sujeito. 

Passados seis meses eles se encontram na rua. 

- Por que você não me procurou mais? - pergunta o psiquiatra. 

- A R$ 120,00 a consulta, 3 vezes por semana, 2 anos = R$ 37.440,00. Ia ficar caro 

demais. Aí um sujeito me curou por 10 reais. 

- Ah é? Como? - pergunta o psiquiatra. 

- Por 10 reais ele cortou os pés da cama!!! 

 

Reflexão: 

Muitas vezes o problema é sério, mas a solução pode ser muito simples. Há uma 

grande diferença entre foco no problema e foco na solução. Concentre-se na 

solução ao invés de ficar pensando no problema! 



A NAMORADA E O SOLDADO 

 

UM SOLDADO NO IRAQUE RECEBEU uma carta da sua namorada, que dizia o 

seguinte: “Querido John: Não podemos continuar com nossa relação. A distância 

que nos separa é grande. Confesso que tenho sido infiel por várias vezes desde 

que você foi embora, e acredito que não merecemos isto! Portanto, penso que é 

melhor acabarmos tudo! Por favor, manda de volta a minha foto que te enviei. 

Com amor, Mary.” 

O soldado, muito magoado, pediu a todos aos seus colegas que lhe emprestassem 

fotos das suas namoradas, irmãs, amigas, primas, etc… Juntamente com a foto de 

Mary, colocou todas as outras que conseguiu recolher em um envelope. Na carta 

que enviou à Mary estavam 87 fotos juntamente com uma nota que dizia: 

“Querida Mary: Isso acontece. Peço desculpas, mas não consigo me lembrar quem 

você é! Por favor, procura a tua foto no envelope e me envia de volta as restantes. 

Com carinho, John” 

MORAL DA HISTÓRIA: Mesmo derrotado, arrase o inimigo! 

 

 

 

 

 

 

 



MARIDO NA DELEGACIA 

 

Marido: Minha mulher desapareceu há 24h. Ela saiu para ir às compras e nunca 

mais voltou. 

Policial: Qual a altura e o peso dela? 

Marido: Não faço ideia. 

Policial: Ela é magra, gorda, atlética? 

Marido: Ela não é magra mas também não sei se é atlética. 

Policial: Cor dos olhos? 

Marido: Nunca reparei. 

Policial: Cor dos cabelos? 

Marido: Muda no mínimo 4 vezes no ano, atualmente... Não sei! 

Policial: Ela estava dirigindo? 

Marido: Sim. 

Policial: Qual a cor do carro? 

Marido: Um Honda Civic Si, 2010, sedan, 4 portas, Motor 2.0l, 16v, DOHC I-

VTEC, vermelho rally, bancos em suede costura vermelha, câmbio manual 6 

marchas com Controle de tração e estabilidade (VSA e EBD) diferencial 

deslizante (LSD), multimídia Pioneer, com câmera de ré, sub woofer JBL, módulo 

taramps, hondata, SRI K&N, tbi spacer obx, escape invidia q300, coletor skunk2 

alpha, faróis principais e auxiliares de xenon, ar condicionado digital com filtros 

anti ácaro, 4 Airbags, pneus Michelin Pilot Sport 4 215... 



Policial: Fique calmo nós vamos localizar seu carro. 

Marido: Se ajudar, eu tenho uma foto do civicão aqui! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS MÃOS. 

 

UMA BOLA DE BASQUETE EM MINHAS mãos custa cerca de R$ 50,00. 

Uma bola de Basket nas mãos do Michael Jordan custaria cerca de R$ 5.000,00. 

Só depende das mãos que a seguram. 

Uma raquete de tênis não tem valor algum em minhas mãos. 

Uma raquete de ténis nas mãos do Rafael Nadal valeria muitos milhares de reais. 

Só depende das mãos que a seguram. 

Uma vara em minhas mãos serviria apenas para afugentar um cão. 

Uma vara nas mãos de Moises abriu um caminho seguro no mar vermelho. 

Só depende das mãos que a seguram. 

Um estilingue em minhas mãos seria somente um brinquedo de criança. 

Um estilingue nas mãos de Davi se tornou uma poderosa arma, capaz de derrubar 

gigantes. 

Só depende das mãos que a seguram. 

Dois peixes e cinco pães em minhas mãos serviriam para fazer um lanchinho. 

Dois peixes e cinco pães nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, foram 

multiplicados e alimentaram milhares de pessoas. 

Só depende das mãos que os seguram. 

Pregos em minhas mãos serviriam para pendurar quadros na parede. 



Pregos nas mãos de Jesus Cristo serviram para trazer a salvação para o mundo 

inteiro. 

Só depende das mãos que os seguram. 

Como podes ver agora, só depende das mãos que seguram. 

Por isso ponha suas ansiedades, suas preocupações, seus temores, seus alvos, seus 

sonhos, sua família e seu relacionamento (casamento, namoro, amizade...) nas 

mãos de Deus, porque... 

Só depende das mãos que seguram e asseguram. 

Jesus disse: Se creres em Mim como diz as Escritura, do seu interior fluirão rios 

de aguas vivas (Espirito Santo) 

Esta mensagem agora encontra-se em suas mãos. 

Qual o destino que Tu lhe darás? 

Só depende das mãos em que ela se encontra! 

Na minha não vai ficar... estou repassando para todos que gosto 

e considero!" 

 

 

 

 

 

 



AS 3 CERVEJAS 

 

TODA SEXTA, ÀS 20 HORAS, um cara chegava em um bar e pedia 3 cervejas ao 

garçom; as 3 ao mesmo tempo. 

Tomava uma, a outra, a terceira, pagava a conta, levantava e ia embora. 

Toda sexta era assim. Sempre às 20 horas. 

Numa bela sexta o garçom, já intrigado com aquilo, perguntou ao homem: 

- Desculpe minha curiosidade, mas por que o Senhor toma 3 cervejas toda sexta 

no mesmo horário? 

E o homem: 

- Porque tenho 2 irmãos e cada um de nós mora longe. Assim, 

toda sexta, às 20h, cada um de nós entra em um bar e pede 3 cervejas. Tomamos 

uma por cada um de nós. É o nosso modo de manter contato e pensarmos um nos 

outros. 

Numa outra sexta, o homem entra no bar e o garçom pergunta: 

- 3 cervejas, como sempre? 

E o homem diz: 

- Não. Apenas 2. 

O garçom gela. Um dos irmãos dele morreu, pensa ele. 

Meio sem jeito, traz 2 cervejas e pergunta para o homem: 

- Desculpe-me amigo, mas... sempre são 3 cervejas... Aconteceu alguma coisa com 

algum irmão seu? Algum morreu? 



E o homem: 

- Não, estão todos bem... é que eu parei de beber! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INOCENTE OU CULPADO? 

 

ELE SE LIVROU DA ARMAÇÃO 

Conta uma lenda, que na Idade Média, um religioso foi injustamente acusado de 

ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era uma pessoa 

influente do reino e, por isso, desde o primeiro momento se procurou um bode 

expiatório, para acobertar o verdadeiro assassino. 

O homem foi levado a julgamento, já temendo o resultado: a forca. Ele sabia que 

tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo desta 

história. 

O juiz, que também estava combinado para levar o pobre homem à morte, 

simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado para que 

provasse sua inocência. Disse o juiz: 

– Sou de uma profunda religiosidade e por isso vou deixar sua sorte nas mãos do 

Senhor: vou escrever em um papel a palavra INOCENTE e em outro a palavra 

CULPADO. Você pegará um dos papéis e aquele que você escolher será o seu 

veredicto. 

Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis com a palavra 

CULPADO, fazendo assim, com que não houvesse alternativa para o homem. O 

juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O 

homem, pressentindo a armação, fingiu se concentrar por alguns segundos a fim 

de fazer a escolha certa, aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e 

rapidamente colocou-o na boca e engoliu. Os presentes reagiram surpresos e 

indignados com tal atitude. E o homem, mais uma vez demonstrando confiança, 

disse: 



– Agora basta olhar o papel que se encontra sobre a mesa e saberemos que engoli 

aquele em que estava escrito o contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS IRMÃOS FAZENDEIROS 

 

DOIS RAPAZES MORAVAM NA MESMA FAZENDA quando o pai morreu. 

O que era solteiro ficou morando na casa em que o pai morreu. 

O casado morava  na casa ao lado. 

Eles tinham uma plantação imensa de arroz e um celeiro em comum, e 

combinaram de trabalhar juntos e dividir tudo. 

Colheram dezenas de sacos de arroz, metade para um e metade para o outro, e 

assim fizeram dois celeiros. 

Fizeram uma boa colheita, estavam com os depósitos cheios. 

No final da tarde, o irmão solteiro começou a pensar que aquela divisão não 

estava certa. 

Pensava: “Eu sou solteiro e meu irmão é casado, tem mulher e filhos. Ele precisa 

de mais arroz que eu, pois sou sozinho.” 

À noite, ele se levantou, foi ao celeiro dele, pegou um saco de arroz, escondido, e 

colocou no celeiro do irmão. 

O irmão acordou na manhã seguinte e começou a pensar: 

“Essa divisão não está justa, pois sou casado, tenho minha mulher e meus filhos. 

E eles vão crescer e poderão me ajudar. Mas meu irmão, coitado, ele é sozinho. E 

se ele não casar, não vai ter ninguém por ele. O certo é ele ganhar uma parte a 

mais que eu.” 

Levantou, foi ao seu celeiro, pegou um saco de arroz e colocou no celeiro do 

irmão. 



E assim foram vivendo: a cada colheita, um levava uma parte a mais para o outro. 

Só não entendiam como é que sempre ficava a mesma quantidade para cada um. 

Uma  bela noite, o relógio biológico se confundiu. 

Horário de verão e os dois se levantaram na mesma hora e se encontram no meio 

do caminho. 

Um olhou para o outro. Colocaram o arroz no chão, se abraçaram, e choraram. 

A partir daquele dia, fizeram um único celeiro. 

É preciso partilhar os dons, é preciso dinamizar. 

Para quem pensa só em si resta somente a estagnação. 

É preciso frutificar os dons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PENEIRA 

 

_"Três jovens chegaram para o pastor e perguntaram: 

_- Pastor, a Palavra diz "enchei-vos do Espírito Santo", mas como se faz isso?_ 

O pastor lhes entregou uma peneira e disse: 

_Vão até o rio e encham essa peneira com água, quando conseguirem vocês terão 

a resposta. 

Os três jovens foram um tanto quanto duvidosos._ 

Chegando no rio, eles tentaram mas não conseguiram. 

Dois disseram: 

- Aquele pastor está louco! Vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui._ 

Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um dos jovens 

que mergulhava a peneira e levantava, repetidas vezes. Ao ver o pastor ele disse 

meio triste: 

- Ah, pastor, quando eu mergulho a peneira no rio ela fica cheia, mas quando tiro 

ela esvazia! 

Ele disse:  

- Essa é a sua resposta, meu jovem! Você só poderá ser cheio do Espírito Santo 

enquanto permanecer mergulhado nele! 

Se sair, esvazia. 

 

 



39. OS TRÊS PEDIDOS DE ALEXANDRE O GRANDE 

 

 

```PERTO DE MORRER, ALEXANDRE, O GRANDE, FEZ 3 PEDIDOS AOS 

SEUS MINISTROS: 

1) Que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. 

2) Que os tesouros que tinha, fossem espalhados pelo caminho até seu tumulo. 

3) Que suas mãos ficassem fora do caixão e a vista de todos. 

Os ministros surpresos perguntaram quais são os motivos? 

Ele respondeu: 

1) Eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão, para mostrar que 

eles não têm poder nenhum sobre a morte. 

2) Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver 

que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. 

3) Eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as 

pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias, e de mãos vazias voltamos. 

“TEMPO” é o tesouro mais precioso que temos, nós podemos produzir mais 

dinheiro, mas não mais tempo…! 

O melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo! 

Dedique mais do seu tempo para Deus, família e amigos. 

Feliz dia das pessoas que amamos! 



Mande para todos que são especiais para você.``` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIDERAR É ENALTECER SUAS QUALIDADES 

 

 

 

NUMA CIDADE VIVIA UM HOMEM que todos diziam ser o protótipo da 

maldade. Ele morava sozinho, não tinha amigos, não permitia que ninguém 

passasse em sua calçada com animais, quando a bola dos garotos caía em seu 

quintal ele a furava, e por isso todo mundo dizia que quando ele morresse não 

haveria sequer quatro pessoas para carregar o seu caixão. 

Na mesma cidade, vivia outro cidadão que gostava de acompanhar todos os 

enterros e fazia questão de, antes do caixão descer ao túmulo, enaltecer as 

qualidades do falecido. 

Um dia, o “homem ruim” morreu, e os moradores ficaram curiosos e ansiosos para 

saber que qualidades do falecido seriam enaltecidas por aquele cidadão na hora 

do enterro. 

A população compareceu em peso ao cemitério e na hora que o caixão desceu ao 

túmulo, todos os olhos se voltaram para o homem que elogiava, e então ele disse: 

– Poxa, ele assobiava muito bem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI DA RECIPROCIDADE 

 

 

FLEMING E ERA UM FAZENDEIRO ESCOCÊS e um dia, enquanto trabalhava 

para ganhar a vida e o sustento para sua família, ouviu um pedido desesperado de 

socorro vindo de um pântano nas proximidades. Ele então largou as ferramentas 

e correu de encontro aos gritos. Lá chegando viu um menino tentando safar-se da 

morte e o salvou. 

No dia seguinte, uma luxuosa carruagem parou em frente à humilde casa do 

escocês e um nobre e elegante homem apresentou-se como o pai do menino que 

Fleming havia salvo. 

– Eu quero recompensá-lo – disse o nobre – você salvou a vida do meu filho! 

– Desculpe, mas eu não posso aceitar qualquer pagamento pelo que fiz. 

Naquele momento, o filho do fazendeiro aparece na porta do casebre. 

– É seu filho? – perguntou o nobre. 

– Sim! Este é meu filho! 

– Então eu lhe faço uma proposta. Deixe-me levá-lo e dar-lhe uma boa educação. 

Se ele for como o seu pai, crescerá e será um homem do qual você terá muito 

orgulho. 

E o menino partiu com o nobre, tempos depois formou-se no St. Mary’s Hospital 

Medical School de Londres, e ficou conhecido em todo o mundo como o notável 

Alexander Fleming, o homem que descobriu a Penicilina. 

Anos mais tarde, o filho do nobre ficou muito doente, com pneumonia, e o que o 

salvou foi justamente a Penicilina. O nome do nobre é Randolph Churchill, e de 

seu filho Winston Churchill. 

 

 

 

 

 



MEMÓRIA 

 

 

UM PROBLEMA CEREBRAL FAZIA com que ele perdesse grande parte de sua 

memória e a solução apresentada pelo neurologista era sumária: uma intervenção 

cirúrgica. Porém, o médico o alertou: 

– A cirurgia reverterá integralmente o quadro e você terá a sua memória 

restabelecida, mas devo alertá-lo para o risco, que é grande, de você perder a 

visão. 

Após alguns segundos de silêncio, o médico então lhe perguntou: 

– Qual dos dois é mais importante para você preservar: A visão ou a memória? 

Sem deixar de olhar para o médico, ele respondeu com o sorriso de quem havia 

tomado a melhor decisão e disse: 

– Doutor, eu prefiro preservar a minha visão. Prefiro enxergar e desfrutar do 

presente, do momento que estou vivendo agora, a me lembrar daquilo que já 

passou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SE LEVANTE MAIS RÁPIDO 

 

 

A ESQUIADORA BONNIE ST. JOHN DEANE participava das paraolimpíadas 

competindo com outra esquiadora portadora da mesma limitação física. Ambas 

tinham apenas uma perna. 

A outra atleta foi a primeira a partir na competição e na última volta se 

desequilibrou, caiu, levantou-se e cruzou a linha de chegada com um tempo não 

muito competitivo. 

Confiante, Bonnie comentou com a equipe que bastava não cair para garantir a 

vitória. Mas o inesperado também aconteceu com Bonnie; ela também caiu e 

cruzou a linha de chegada com um tempo maior que sua oponente, e perdeu a 

disputa. 

Bonnie ficou arrasada, e um de seus companheiros que tentava consolá-la lhe 

disse: 

– Ela é apenas uma esquiadora mais rápida que você. 

E Bonnie respondeu com firmeza: 

– Não, ela não é mais rápida que eu, mas ela se levantou mais rápido que eu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS SONHOS TE ESCOLHEM 

(RUBEM ALVES) 

 

 

DENTRO DE UMA LINDA GAIOLA vivia um passarinho, que tinha uma vida 

segura e tranquila. Era monótona, mas, você sabe, a monotonia é o preço que se 

paga pela segurança. Nos limites de uma gaiola os sonhos aparecem, mas logo 

morrem, por não haver espaço para baterem asas. Só fica um grande buraco na 

alma, que cada um enche como pode. 

Restava então ao passarinho ficar pulando de um poleiro para outro, comer, 

beber, dormir e cantar. O seu canto era o aluguel que pagava ao seu dono pelo 

gozo da segurança da gaiola. 

Do seu pequeno espaço ele olhava os bem-te-vis, atrás dos bichinhos; os beija-

flores, com seu mágico bater de asas; as rolinhas, arrulhando, fazendo amor; as 

pombas, voando como flechas. Ah! Ele queria ser como os outros pássaros, livres… 

Ah! Se aquela porta se abrisse… 

Pois não é que, para sua surpresa, naquele dia o seu dono a esqueceu aberta? 

Agora ele poderia agora realizar todos os seus sonhos. Estava livre, livre, livre! 

Ele saiu e voou para o galho mais próximo. Olhou para baixo e pensou: “Puxa! 

Como é alto! O chão da gaiola fica bem mais perto”. Sentiu um pouco de tontura. 

Teve medo de cair, e agachou-se no galho, para ter mais firmeza. Viu outra árvore 

mais distante, teve vontade de ir até lá, mas não estava seguro de que suas asas 

aguentariam, e agarrou-se ao galho mais firmemente ainda. 

– Hei você! – era uma passarinha – Vamos voar juntos até aquela pimenteira? Ela 

está carregadinha de pimentas vermelhas e deliciosas. É preciso apenas prestar 

atenção no gato, que anda por lá… 

Ele ficou todo arrepiado só de ouvir o nome gato, e disse para a passarinha que 

não gostava de pimentas. A passarinha então procurou outro companheiro, já 

que ele decidiu continuar com fome. 



Chegou o fim da tarde e a noite se aproximava. Onde iria dormir? Lembrou-se do 

prego amigo, na parede da cozinha, onde a sua gaiola ficava dependurada. Teve 

saudades dele. 

Teria de dormir num galho de árvore, sem proteção? Gatos sobem em árvores? 

Eles enxergam no escuro? Tinha também que pensar nos meninos com seus 

estilingues, no dia seguinte. 

Ele nunca imaginara que a liberdade fosse tão complicada. Teve saudades da 

gaiola, e voltou. Felizmente a porta ainda estava aberta. Em seguida chegou o 

dono, e percebendo a porta aberta, imediatamente a fechou e disse: 

– Passarinho bobo! Passarinho de verdade gosta mesmo é de voar! 

Mas o passarinho preferiu voltar para sua “vidinha” tranquila e segura… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENXERGAR DA FORMA CERTA 

 

 

DIANTE DE UMA VELHA ÁRVORE TORTA, um pinheiro vergado pelo tempo, 

o líder da aldeia ofereceu a sua própria casa como prêmio para aquele que 

conseguisse “enxergar o pinheiro do jeito certo“. 

Os moradores da aldeia se aproximavam e ficavam pensando em como seria e o 

que deveriam fazer para “enxergar o pinheiro do jeito certo“. Alguns se contorciam, 

outros se abaixavam, mas no final do dia nenhuma daquelas pessoas conseguiu 

“enxergar o pinheiro do jeito certo“. 

Foi então que o líder revelou ao povo ansioso: 

– Ver esta árvore do jeito certo é vê-la como uma árvore torta. Só isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O MURO 

 

 

HAVIA UM MURO SEPARANDO DOIS grandes grupos. De um lado do muro 

estavam os homens de bem; do outro lado estavam aqueles que preferem o mal. 

E em cima do muro havia um jovem líder indeciso, que estava em dúvida se 

continuaria no caminho do bem, se debandaria para o caminho do mal, ou se 

deixaria a vida decidir por ele. 

O jovem líder indeciso observou que o grupo do lado do bem gritava o tempo 

todo: 

– Desce logo desse muro! Vem para cá! 

Já o grupo do mal não gritava e nem dizia nada. E a situação continuou por algum 

tempo, até que o jovem líder indeciso resolveu perguntar ao grupo do mal: 

– Hei! Por que o grupo do lado do bem fica o tempo todo me chamando para 

descer e ficar ao lado deles, e vocês não me chamam e nem dizem nada para me 

convencer a descer para o lado de vocês? 

E o grupo do mal respondeu: 

– É porque esse muro é nosso! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O PODER DO AINDA NÃO SEI 

(PITÁGORAS) 

 

 

PITÁGORAS, UM DOS MAIS IMPORTANTES filósofos e matemáticos da 

antiguidade, aplicava um teste interessante aos candidatos que desejavam 

ingressar na escola pitagórica e ser iniciado em seus conhecimentos. O candidato 

deveria entrar em uma sala, passar a noite sozinho, e resolver um problema 

matemático. 

O que os candidatos não sabiam é que o problema não tinha solução. O objetivo 

do teste, de fato, era saber como o candidato iria lidar com o não-saber; como ele 

se sentiria, como reagiria e o que diria depois de uma longa noite tentando 

resolver aquele problema. 

Os candidatos aprovados no processo seletivo eram aqueles que conseguiam lidar 

bem com o seu não-saber, e pela manhã geralmente diziam: 

– Poxa, eu não consegui resolver o problema. Tentei muito, mas não deu. Sinto 

muito, mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de saber como resolvê-lo. 

Já os reprovados eram aqueles que não conseguiam lidar bem com o seu não-

saber, demonstravam sentimentos de ira, raiva, tristeza e decepção, e se 

comportavam de maneira agressiva porque entendiam que o fato de não terem 

conseguido, os tornava pessoas “menores”, menos inteligentes e falhas. Eles 

geralmente diziam: 

– Isso é um absurdo! Como vocês ousam aplicar esse teste para a minha pessoa? 

Vocês têm que fechar essa escola! Eu nunca mais voltarei aqui! 

 

 

 

 



 

EU NÃO SEI O QUE DIZER 

 

 

 

A PRODUTIVIDADE DE UMA DE MINHAS melhores lideradas caiu drástica e 

subitamente. As pessoas comentavam que ela estava com problemas pessoais 

graves, e eu, ainda que quisesse ajuda-la, não sabia o que dizer! 

Evitei até onde pude, mas um dia ela apareceu na minha sala, e com um certo ar 

de tristeza perguntou se podíamos conversar. Ela entrou, fechou a porta, sentou-

se, olhou pra mim e começou a contar sobre os seus problemas. 

Durante alguns minutos ela falou, calou, chorou e, quando terminou, enxugou as 

lágrimas, deu um profundo suspiro e disse: 

– É isso. 

Eu comprimi os lábios, pensei por alguns segundos sobre o que poderia dizer, 

mas sem muita clareza conclui: 

– Me desculpe, mas eu não sei o que dizer! 

Ela apenas respondeu: 

– Não precisa dizer nada. Eu apenas precisava que você me escutasse. Muito 

obrigado! 

E daquele dia em diante seu comportamento voltou ao normal e sua 

produtividade retornou aos níveis de excelência que ela sempre havia 

demonstrado. 

 

 

 

 

 

 



 

PARA QUEM VOCÊ TRABALHA? 

 

 

UM AMIGO PERGUNTOU A MICHELANGELO por que ele havia trabalhado 

tanto tempo nos complexos e intrincados detalhes da Capela Sistina, em Roma; 

detalhes tão pequenos que ninguém seria capaz de perceber. Além disso, 

completou o amigo, quem teria capacidade de discernir se está perfeito ou não? 

E Michelangelo respondeu: 

– Eu saberei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O PEDREIRO 

 

 

 

GERALDO ERA UM PEDREIRO muito conhecido no bairro. Era pai de cinco 

filhos, e um homem respeitado como profissional, e também por seu caráter, 

integridade e dedicação à família. 

Por ser semianalfabeto, quando seus clientes lhe pediam um novo orçamento 

para construção ou reforma, ele improvisava algumas palavras e números numa 

folha de papel e, ao entregá-lo, “traduzia” o conteúdo para eles. 

Alguns desses clientes eram pais de amigos do filho caçula do Geraldo; amigos 

que comentavam em tom de ironia sobre a dificuldade que seus pais tiveram para 

entender o que estava escrito no orçamento. 

Incomodado com as brincadeiras, quando o filho caçula aprendeu a ler e escrever, 

procurou o pai e disse: 

– Pai, agora que sei ler e escrever, posso ajudá-lo a fazer os orçamentos mais 

“bonitos” para seus clientes na máquina de escrever que temos em casa. O que 

acha? 

E Geraldo, percebendo toda a situação, respondeu: 

– Filho, muito obrigado, mas sabe de uma coisa? Os clientes não me contratam 

por causa da qualidade do meu orçamento. Na verdade, eles me contratam 

porque eu cumpro aquilo que combino com eles; porque acreditam que a minha 

palavra vale mais do que aquilo que está escrito num pedaço de papel. Se você 

quiser ser respeitado, faça com que suas atitudes acompanhem as suas palavras. 

 

 

 

 

 



 

A FLOR 

 

 

ELE ERA UM PROFISSIONAL BEM-SUCEDIDO, com um ótimo casamento, esposa 

e filhos maravilhosos, muitos amigos, bens, um trabalho que lhe dava prazer e o 

remunerava muito bem, enfim, uma vida aparentemente estável e tranquila. 

Havia, porém, um pequeno detalhe: por mais que se esforçasse, ele não conseguia 

equilibrar e conciliar todas essas coisas. O trabalho, as urgências, e os afazeres do dia-

a-dia lhe ocupavam tanto, que quase não sobrava tempo e energia para aqueles que 

amava. E apesar de preocupar-se com isso, ele achava que, por serem tão próximas, 

elas entenderiam que estava muito ocupado com seu trabalho, e que fazia isso para 

dar a elas uma vida melhor. 

Ao perceber a situação, seu pai deu-lhe um presente: uma flor raríssima e muito cara, 

da qual haviam poucos exemplares no mundo. E lhe disse: 

– Filho, esta é uma flor raríssima, e vai te ajudar muito mais do que você imagina!  

Você terá apenas que regá-la e podá-la de vez em quando e conversar um pouquinho 

com ela. Ela então continuará lhe dando em troca esse perfume maravilhoso e essas 

lindas flores. 

Ele adorou o presente, afinal a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi 

passando, os problemas do dia-a-dia continuavam surgindo, o trabalho e as viagens 

consumiam quase todo o seu tempo, não lhe permitindo cuidar do presente que seu 

pai havia lhe dado. 

Quando chegava em casa, ele observava a flor que continuava maravilhosa, sem 

qualquer sinal de fraqueza; apenas estava lá, linda e perfumada. Ele então, cansado, 

apenas a admirava e passava direto. 

Um dia, porém, para sua surpresa, sem qualquer aviso prévio, a flor morreu. Ao 

chegar em casa ele levou um tremendo susto! A flor estava completamente morta, 



suas raízes estavam ressecadas, suas flores caídas e suas folhas amareladas. 

Ele ficou muito triste e ligou para o seu pai contando o que havia acontecido, e então 

ouviu dele: 

– Filho, eu já imaginava que isso aconteceria. Eu não posso te dar outra flor porque 

ela era rara e única, assim como sua saúde, sua vida, sua esposa, seus filhos, sua 

família e seus amigos. Eles são presentes que Deus te deu, mas que você precisa 

aprender a regar, cuidar e dar amor e atenção a eles, pois assim como a flor, os 

sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor sempre linda, florida e 

perfumada e, por isso, deixou de cuidar dela. Não faça a mesma coisa com você e as 

pessoas que ama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O PORTEIRO 

 

 

NUMA REUNIÃO DE DIRETORIA, em meio a algumas conversas, um dos diretores 

comentou: 

– Melhor falar com o porteiro! – seguido pelas risadas de todos, menos do presidente 

que não entendeu a piada, e completou: 

Alguém pode me explicar do que vocês estão rindo? 

Eles então explicaram que muita gente comentava sobre a grande sabedoria e bom-

senso do porteiro da empresa, que já havia se tornado uma espécie de conselheiro dos 

funcionários. 

A reunião continuou, mas o presidente ficou intrigado com o comentário, e no mesmo 

dia decidiu conversar com o porteiro. Foi até ele, cumprimentou-o, comentou sobre 

sua fama na empresa, e perguntou: 

– Se o senhor fosse convidado para ser o presidente de uma grande empresa, qual 

seria sua primeira providência? 

– Aprender o nome dos meus liderados – respondeu prontamente o porteiro. 

– Desculpe-me, mas não lhe parece secundário preocupar-se com isso? Afinal, o 

presidente de uma grande empresa tem coisas bem mais importantes pra se 

preocupar! 

E o porteiro respondeu: 

– Um líder raramente receberá ajuda, apoio e incentivo de quem não conhece e não se 

relaciona verdadeiramente, portanto, se não o faz com quem está ao seu lado, não terá 

parceiros; sem parceiros, não conseguirá estabelecer e executar planos; sem planos, 

não terá direção, e sem direção, a organização mergulha no escuro. 



O presidente apenas acenou com a cabeça, agradeceu e, ao virar-se para sair, ouviu do 

porteiro: 

– Ah! Meu nome é José Carlos. Conte comigo para o que precisar. 

O BORDADO 

 

 

QUANDO EU ERA PEQUENO, minha mãe gostava muito de bordar. Eu ficava 

brincando no chão, perto dela, e quando olhava pra cima e observava o que ela estava 

fazendo, sempre dizia: 

– Mãe, daqui de baixo isso parece muito estranho e confuso; é um monte nós e fios de 

cores diferentes, compridos, curtos, soltos, presos, uns grossos e outros finos. Eu não 

estou entendo nada! 

Ela sorria, olhava para baixo e gentilmente respondia: 

– Filho, quando estiver pronto eu te chamo para que veja o bordado, está bem? 

Bem mais tarde, quando eu brincava no quintal, ela me chamou: 

– Filho, vem cá; quero lhe mostrar uma coisa! 

Quando eu sentei no colo dela, mal pude acreditar no que vi. Não podia acreditar!  

Aquilo que lá de baixo parecia tão confuso, tornou-se uma paisagem maravilhosa!  

Como pode ser? 

Então, minha mãe me disse: 

– Filho, sempre que tentarmos construir ou modificar algo, até que cheguemos no 

resultado que buscamos, as coisas podem parecer sem sentido, confusas e 

desordenadas. Porém, se persistirmos, conscientes de que essa “desordem” é 

temporária e que faz parte da jornada que nos ajudará a conquistar coisas melhores 

no futuro, logo ela se tornará um lindo bordado. 

 



 

 

ONDE TIRA CÓPIA? 

 

 

EU ESTAVA SAINDO DO ESCRITÓRIO quando vi o presidente da empresa com um 

documento na mão em frente a maquina de “picotar” papeis. Ao ver-me, o presidente 

pergunta: 

– Você pode, por favor, me ajudar com isso? Minha secretaria já saiu e eu não sei 

como essa máquina funciona. 

– Más é lógico que posso ajudá-lo! 

Imediatamente tirei o papel das mãos do presidente, liguei a máquina, enfiei o 

documento e apertei o botão vermelho. Em dois segundos o documento estava 

completamente “picotado”. 

O presidente então olha pra mim e pergunta: 

– Muito obrigado, mas eu preciso de duas cópias desse documento; onde elas vão 

sair? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A RESPOSTA DA VELHA SENHORA 

 

 

ESTA É UMA BOA LIÇÃO PARA TODOS NÓS, não importa em que fase da 

vida…  

Uma jovem foi conversar com sua avó, e contou sobre o quanto as coisas estavam 

difíceis na sua vida – o marido a havia traído e ela estava arrasada. Ela não sabia o 

que ia fazer e queria desistir. Ela estava cansada de lutar e brigar. Parecia que 

assim que um problema estava resolvido, um outro surgia.  

Sua avó a levou para a cozinha. Encheu três panelas com água e colocou cada 

uma delas no fogão. Assim que a água começou a ferver, colocou em uma das 

panelas cenouras, em outra colocou ovos, e na última colocou café, sem dizer uma 

palavra.  

Cerca de vinte minutos depois, ela desligou o fogão, colocou as cenouras em uma 

tigela e os ovos em outra. Então pegou o café e derramou o líquido em uma 

terceira tigela.  

Virando-se para a neta, ela disse: “Diga-me o que você vê.” 

 “Cenouras, ovos e café,” ela respondeu. 

Sua avó trouxe as tigelas para mais perto e pediu que a neta experimentasse as 

cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. A avó então 

pediu que ela pegasse um ovo e o quebrasse. Depois de retirar a casca, ela 

observou o ovo cozido. 

 Finalmente, pediu que a neta saboreasse o café. A neta sorriu ao provar seu 

aroma delicioso, e perguntou: “O que significa isso, vovó?” 



Sua avó explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade: água 

fervente. E cada um reagiu de forma diferente. A cenoura era forte, firme e 

inflexível. No entanto, após ter sido submetida à água fervente, amoleceu e se 

tornou frágil. Os ovos eram frágeis – sua casca fina protegia o líquido no interior, 

mas depois de colocados na água fervendo, seu interior se tornou mais rijo. No 

entanto, o pó de café foi o único que, depois de colocado na água, mudou a água. 

“Qual deles é você?”, perguntou a avó. “Quando a adversidade bate à sua porta, 

como você responde? Você é uma cenoura, um ovo ou o café?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O FÓSFORO E AVELA 

 

O FÓSFORO DISSE PARA A VELA: 

– Hoje te acenderei! 

– Ah não - disse a vela.  

Você não percebe que se me acender, meus dias estarão contados? 

Não faça uma maldade dessa... 

– Então você quer permanecer toda a sua vida assim? Dura, fria e sem nunca ter 

brilhado? -  perguntou o fósforo. 

– Mas tem que me queimar? Isso dói demais e consome todas as minhas forças - 

 murmurou a vela. 

Então respondeu o fósforo: 

– Tem toda razão! 

 Mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, 

apenas como fósforo, posso fazer, é muito pouco. Minha chama é pequena e 

curta. Mas, se passo a minha chama para ti, cumprirei com o sentido de 

minha vida. Eu fui feito justamente para isso: para começar o fogo. Já você é a 

vela. Sua missão é brilhar. Toda tua dor e energia se transformará em luz e calor 

por um bom tempo. 

Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava no final da sua chama, 

e disse: 

– Por favor, acende-me. 

E assim produziu uma linda chama. 

 Assim como a vela, às vezes, é necessário passar por experiências 

ruins, experimentar a dor e sofrimento para que o melhor que temos seja 

oferecido e que possamos ser luz.  



E a verdade é que mar calmo não faz bons navegadores. Os melhores 

são revelados nas águas agitadas.  

 

 

 

O ESCORPIÃO 

 

 

UM MESTRE DO ORIENTE viu quando um escorpião estava se afogando e 

decidiu tirá-lo da água, mas quando o fez, o escorpião o picou. Pela reação de dor, 

o mestre o soltou e o animal caiu de novo na água e estava se afogando de novo. O 

mestre tentou tirá-lo novamente e novamente o animal o picou. Alguém que 

estava observando se aproximou do mestre e lhe disse: 

— Desculpe-me, mas você é teimoso! Não entende que todas às vezes que tentar 

tirá-lo da água ele irá picá-lo? 

O mestre respondeu: 

— A natureza do escorpião é picar, e isto não vai mudar a minha, que é ajudar. 

Então, com a ajuda de uma folha o mestre tirou o escorpião da água e salvou sua 

vida. 

Não mude sua natureza se alguém te faz algum mal; apenas tome precauções. 

Alguns perseguem a felicidade, outros a criam. Preocupe-se mais com sua 

consciência do que com a sua reputação. Porque sua consciência é o que você é, e 

sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam, não é 

problema nosso... é problema deles 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A VOZ DE MULHER 

 

 

-A MÃE PEDE AO FILHO PARA LIGAR para o celular do pai, para avisar a hora 

do jantar. 

- E aí meu filho o que ele disse? 

-Mãe, já liguei 3 vezes, e sempre quem atende é uma mulher. 

-Pois deixa aquele safado, ele vai ver quando chegar em casa... 

Mal o pai aparece na frente da casa, ela parte para cima dele, e dá a maior surra 

no marido. 

Os vizinhos se aproximam para ver o que está acontecendo. 

Ela gritando como louca: - safado, cafajeste, vagabundo!!!  

Venha cá meu filho. 

Fale Para Todo Mundo O Que Aquela Mulher Falou Para Você Ao Telefone. 

-O Filho : - Ah Mamãe , Ela Dizia : "Seu Saldo É Insuficiente Para realizar Essa 

ligação " 

O cara pôs no currículo que queria ganhar R$ 30.000,00 reais por mês e ter 

direito a três meses de férias. O chefe olhou para o currículo e falou: 

- Tá contratado!  

Ele pulou da cadeira e falou:  

- Você tá brincando? 

O chefe:  

- Tô, mas foi você quem começou.  

 

 

 



 

 

 

 

 

ÉTICA 

 

 

 

UM PAI QUERIA PROPORCIONAR um dia especial para seus dois filhos. 

Resolveu fazer uma surpresa. 

 Numa tarde ensolarada, decidiu levar seus filhos ao circo. 

Ao chegar à bilheteria, pergunta: 

 _- Olá, boa tarde, quanto custa a entrada?_ 

 O vendedor responde: 

- R$ 30,00 para adultos, e R$ 20,00 para crianças de 7 a 14 anos. Crianças até 6 

anos não pagam. Quantos anos eles têm? 

 E o pai responde: 

 _- O menor tem 3 anos e o maior 7 anos. 

 Com um sorriso, o rapaz da bilheteria diz: 

- Se o Sr. tivesse falado que o mais velho tinha 6 anos, eu não perceberia, e você 

economizaria R$ 20,00. 

 E o pai responde: 

- É verdade, pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu 

menti para obter uma vantagem e jamais se lembrariam desta tarde como uma 

tarde especial. 

 E finaliza: 

- A verdade não tem preço. Hoje deixo de economizar R$20,00 que não me 

pertenceriam por direito, mas ganho a certeza de que meus filhos saberão a 

importância de sempre dizer a verdade! 

 O atendente permaneceu mudo…  



Também ele teria uma tarde especial para se lembrar… 

Esta história ilustra uma cena em que os filhos presenciam uma atitude correta 

do pai.  

A história nos permite perceber que:  

- Nada deve substituir a verdade. 

  

- Educar é dar o exemplo. 

- Jamais devemos fazer pequenas concessões à mentira, o preço é alto demais. 

- As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. 

O exemplo é tudo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A REDAÇÃO 

 

 

A PROFESSORA PEDIU AOS ALUNOS que fizessem uma redação com o título 

“O que eu gostaria de ser”. As crianças poderiam escolher ser qualquer coisa; um 

personagem, um objeto, uma pessoa ou um animal. 

Já em casa, enquanto corrigia as redações dos alunos, deparou-se com uma que a 

surpreendeu e emocionou. Nesse momento, o marido entrou na sala e, vendo-a 

chorar, perguntou o que havia acontecido. Ela apenas lhe entregou a redação e 

pediu que lesse. 

“Eu queria ser uma televisão. Quero ocupar o espaço dela, viver como ela vive. Ter um lugar 

especial pra mim e conseguir reunir a minha família ao meu redor. Ser levado a sério quando 

falo e ser escutado sem interrupções e perguntas. E se eu estiver calado, quero receber a mesma 

atenção que a televisão recebe quando não funciona. Quero ter a companhia do meu pai quando 

ele chega em casa, mesmo cansado, e que a minha mãe me procure quando estiver sozinha e 

aborrecida, em vez de me ignorar. Que os meus irmãos queiram estar comigo. Quero sentir que a 

minha família deixa tudo de lado de vez em quando, para passar alguns momentos comigo“. 

Ao terminar de ler, o marido emocionado diz a esposa: 

– Meu Deus, coitado desse menino! Que tipo de pais fazem isso com uma criança? 

E a professora olhou bem nos olhos do marido e responde: 

– Essa redação é do nosso filho! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

O ALUNO DISTRAÍDO 

 

 

 

EM SEUS PRIMEIROS DIAS como professora da quinta série, Teresa percebeu 

na primeira fila um garoto chamado Ricardo que pouco se relacionava com os 

colegas e andava sempre mal arrumado. No início ela não se incomodou muito, e 

nem se importava com as notas baixas que ele recebia nas provas e trabalhos. 

Ao iniciar o ano letivo, cada professor recebia a ficha escolar dos alunos, e Teresa 

ficou surpresa ao ler a ficha de Ricardo. A professora do primeiro ano escolar 

havia anotado o seguinte: “Ricardo é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos 

sempre estão em ordem. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele”. 

A professora do segundo ano escreveu: “Ricardo é um aluno excelente e muito querido 

por seus colegas, mas demonstra preocupação com sua mãe que está muito doente e desenganada 

pelos médicos”. 

Da professora do terceiro ano constava a seguinte anotação: “A morte de sua mãe foi 

um golpe muito duro para Ricardo”. A professora do quarto ano escreveu: “Ricardo anda 

muito distraído e não demonstra qualquer interesse pelos estudos. Tem poucos amigos e às vezes 

dorme na sala de aula”. 

Naquele dia, Tereza decidiu aproximar-se de Ricardo que, com o passar do 

tempo só melhorava. Quanto mais ela lhe dava importância, atenção e 

demonstrava interesse genuíno, mais ele se animava. 

Ricardo terminou o ano letivo como um dos melhores alunos. Um ano depois, 

Tereza recebeu uma carta em que Ricardo lhe dizia que ela havia sido a melhor 

professora que teve na vida. Seis anos depois, outra carta de Ricardo lhe dizia que 



havia concluído o segundo grau e que ela continuava sendo a melhor professora 

que tivera. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta 

assinada pelo Dr. Ricardo Stoddard, seu antigo aluno. 

Algum tempo depois, Tereza recebeu o convite de casamento de Ricardo, e no dia 

do casamento, quando se encontraram abraçaram-se por longo tempo e Ricardo 

lhe disse ao ouvido: 

– Obrigado por acreditar em mim, por me fazer sentir importante, e por 

demonstrar que posso fazer a diferença. 

E Teresa sussurrou baixinho: 

– Não! Foi você que me ensinou que eu podia fazer a diferença, afinal, até aquele 

momento, eu sabia ensinar, mas não sabia educar, e você me ensinou como fazê-

lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

O JUMENTINHO VAIDOSO 

 

 

UM JUMENTINHO CHEGOU EM CASA todo contente e disse para sua mãe: 

Mãe você não sabe como sou querido!!! 

Fui a Jerusalém e todo mundo me aplaudiu e gritava: 

Viva, viva, salve, salve... 

Então a mãe perguntou:  

"Quem você estava carregando?" 

Ah mãe.. era um tal de Jesus Cristo!!! 

Então a mãe disse:  

"Amanhã volte lá, mas não carregue ninguém." 

No outro dia o jumentinho foi para Jerusalém e voltou triste... 

“Mas, Mãe, como pode ? As pessoas nem me olharam, passei despercebido entre as 

pessoas, e teve gente que até me enxotou.” 

“É isso aí meu filho.” 

VOCÊ SEM JESUS É APENAS UM JUMENTO!! 

 

 



A CRUZ CORTADA 

 

 

UM CERTO MOÇO FOI CONVIDADO para fazer uma jornada para o 

paraíso. Só que, para chegar até o paraíso, ele deveria carregar uma cruz nas 

costas.  

Ele achou-a um pouco pesada, mas tudo bem, dava para carregar. 

Disseram para ele:  

- Olha, você vai por este caminho, reto e sempre subindo, subindo e subindo até o 

topo.  

Nunca deixe a tua cruz no meio do caminho! 

Vá até o fim, carregando a tua cruz!  

E ele começou a sua jornada.  

A princípio, a cruz não o incomodava, mas conforme ele foi andando, seu ombro 

começou a doer. 

Ele foi trocando a cruz de lado, hora carregava no ombro direito, hora carregava 

no ombro esquerdo, porque seu ombro já estava machucando, mas ele continuou 

carregando, carregando, parava um pouquinho e pensava: 

"Puxa, até quando eu vou ter que carregar esta cruz? Será que falta muito para eu 

chegar?" 

Ele olhava para o topo e parecia muito distante.  

Ele teve a ideia de cortar um pedaço da cruz, porque ele dizia consigo mesmo: 

"Essa cruz é grande demais! Continua... leia mais Ela não precisa ser deste 

tamanho!".  

Então, ele foi à ponta da cruz, cortou, mais ou menos, meio metro, colocou-a 

sobre os ombros e ela lhe pareceu mais leve. Ele exclamou:  



- Agora dá para carregar!  

E continuou prosseguindo o seu caminho até o topo.  

Depois de andar alguns quilômetros, a cruz lhe pareceu, excessivamente, pesada. 

Então ele disse:  

- Eu estou com as pernas doendo, os pés inchados e esta cruz é muito pesada!! 

Se eu cortar mais um pedaço, vai ficar mais fácil de carregar! 

Então, ele cortou mais um pedaço da cruz, colocou-a nos ombros e, novamente, 

foi carregando. 

Aquele moço foi notando que ela ficou mais leve e, com isso, ele foi andando mais 

rápido do que as outras pessoas que, também, estavam carregando as suas cruzes 

intactas, ninguém havia cortado sequer um pedaço, somente aquele moço.  

Ele se sentiu esperto, inteligente, sorria de satisfação consigo mesmo. Ele dizia:  

- Eu vou ser o primeiro a chegar!!!  

Mas andando alguns quilômetros acima, o corpo todo dolorido, cansado, com 

sede, ele pensou: 

"Esta cruz, ainda, está muito grande e eu não vou me atrasar! 

Eu vou cortar mais um bom pedaço desta cruz!". 

E ele cortou mais um pedaço, diminuiu, mais ainda, a sua cruz.  

Percebendo que a cruz estava leve, colocou-a no ombro, foi carregando e foi 

passando na frente de todos que, com dificuldade, estavam carregando as suas 

cruzes.  

Aquele moço foi o primeiro a chegar.  

Ele ficou todo feliz, mas ele percebeu que o topo era o fim do caminho e que havia 

um rio e, do outro lado, o caminho continuava. 



Ele ficou observando aquele precipício até que chegou um dos que carregavam a 

cruz. 

Esta pessoa pegou a sua cruz e, usando-a como uma ponte, colocou-a sobre o rio, 

de uma extremidade para a outra, e foi andando por cima da cruz. 

Então, ele percebeu que o comprimento da cruz havia sido calculado para que as 

pessoas, ao chegarem no final da caminhada, pudessem fazer a travessia. 

Tardiamente, ele percebeu que a sua cruz, agora, não servia para fazer a ponte, 

porque ele havia cortado-a várias vezes, diminuindo o seu tamanho.  

Os outros que foram chegando, colocavam as suas cruzes sobre o precipício, 

faziam uma ponte e atravessavam por cima dela.  

Aquele jovem resolveu atravessar assim mesmo. 

Com a sua cruz reduzida, ele tentou fazer uma ponte e encontrou um lugar que 

era possível, na beiradinha. 

Então, ele apoiou a sua cruz naquela beiradinha, acreditou que dava para 

atravessar, usá-la como uma ponte e, ao pisar sobre a cruz, ela que estava apoiada 

numa parte muito pequena do outro lado, rompeu-se com a rocha, despencou no 

rio e ele caiu junto, vindo a perder-se na correnteza do rio.  

Esta ilustração corresponde perfeitamente ao que o Senhor Jesus disse:  

"... Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua 

cruz, e siga-me;"  

Existe uma cruz para ser carregada. 

É uma cruz que o próprio Senhor Jesus carregou.  

Ele não recusou, antes, ele suportou a cruz. 

Não reduziu um só pedaço dela.  



O Evangelho declara que aquela cruz não era feita de madeira, mas sim, de 

pecados e que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as 

nossas iniquidades. 

O Senhor Jesus não tirou um só pedaço da cruz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCAS DE BATOM NO BANHEIRO 

 

NUMA ESCOLA PÚBLICA ESTAVA OCORRENDO uma situação inusitada: 

uma turma de meninas de 12 anos, que usava batom, todos os dias removia o 

excesso beijando o espelho do banheiro. 

O diretor andava bastante aborrecido porque o zelador tinha um trabalho 

enorme para limpar o espelho ao final do dia. Mas, como sempre, na tarde 

seguinte, lá estavam as mesmas marcas de batom. 

Chegou a chamar a atenção delas por quase 2 meses, e nada mudou, todos os dias 

acontecia a mesma coisa…. 

Um dia o diretor juntou o bando de meninas e o zelador no banheiro, explicou 

pacientemente que era muito complicado limpar o espelho com todas aquelas 

marcas que elas faziam. 

Depois de uma hora falando, e elas com cara de deboche, o diretor pediu ao 

zelador “para demonstrar a dificuldade do trabalho”. 

O zelador imediatamente pegou um pano, molhou no vaso sanitário e passou no 

espelho. 

Nunca mais apareceram marcas no espelho! 

“Há professores e há educadores” !!!! 

 

 



O HOMEM, SEU FILHO E O BURRO 

 

UM HOMEM IA COM O FILHO levar um burro para vender no mercado. 

– O que você tem na cabeça para levar um burro estrada afora sem nada no lombo 

enquanto você se cansa? – disse um homem que passou por eles. 

Ouvindo aquilo, o homem montou o filho no burro, e os três continuaram seu 

caminho 

– Ô rapazinho preguiçoso, que vergonha deixar o seu pobre pai, um velho andar a 

pé enquanto vai montado! – disse outro homem com quem cruzaram. 

O homem tirou o filho de cima do burro e montou ele mesmo. Passaram duas 

mulheres e uma disse para a outra: 

– Olhe só que sujeito egoísta! Vai no burro e o filhinho a pé, coitado… 

Ouvindo aquilo, o homem fez o menino montar no burro na frente dele. O 

primeiro viajante que apareceu na estrada perguntou ao homem: 

– Esse burro é seu? 

O homem disse que sim. O outro continuou: 

– Pois não parece, pelo jeito como o senhor trata o bicho. Ora, o senhor é que 

devia carregar o burro em lugar de fazer com que ele carregasse duas pessoas. 

Na mesma hora o homem amarrou as pernas do burro num pau, e lá se foram pai 

e filho aos tropeções carregando o animal para o mercado. Quando chegaram, 



todo mundo riu tanto que o homem, enfurecido, jogou o burro no rio, pegou o 

filho pelo braço e voltou para casa. 

Moral: Quem quer agradar todo mundo no fim não agrada ninguém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARÁBOLA DA ROSA 

 

UM HOMEM PLANTOU UMA ROSA e passou a regá-la constantemente. 

Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu o botão que em breve 

desabrocharia, mas notou espinhos sobre o talo e pensou: 

“Como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão 

afiados?” 

Entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa e, antes mesmo de 

estar pronta para desabrochar, ela morreu. 

Assim é com muitas pessoas. 

Dentro de cada alma há uma rosa: são as qualidades dadas por Deus. 

Dentro de cada alma temos também os espinhos: são as nossas falhas. 

Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os 

defeitos. 

Nós nos desesperamos, achando que nada de bom pode vir de nosso interior. 

Nós nos recusamos a regar o bem dentro de nós e, consequentemente, ele morre. 

Nunca percebemos o nosso potencial. 

Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas. 

Portanto alguém mais deve mostrar a elas. 

Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz 

de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. 

Esta é a característica do amor. 

Olhar uma pessoa e conhecer suas verdadeiras falhas. 



Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua alma e 

ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. 

Se nós mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. 

Só assim elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes. 

Portanto sorriam e descubram as rosas que existe dentro de cada um de vocês e 

das pessoas que amam… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PARÁBOLA DA CAIXINHA 

 

UM GRANJEIRO PEDIU CERTA VEZ a um sábio, que o ajudasse a melhorar 

sua granja, que tinha baixo rendimento. O sábio escreveu algo em um pedaço de 

papel e colocou em uma caixa, fechou e entregou ao granjeiro, dizendo: “Leva esta 

caixa por todos os lados de sua granja, três vezes ao dia, durante um ano”. 

Assim fez o granjeiro. Pela manhã, ao ir ao campo segurando a caixa, encontrou 

um empregado dormindo, quando deveria estar trabalhando. Acordou-o e 

chamou sua atenção. Ao meio dia, quando foi ao estábulo, encontrou o gado sujo 

e os cavalos sem alimentar. 

E à noite, indo à cozinha com a caixa, deu-se conta de que o cozinheiro estava 

desperdiçando os gêneros. A partir daí, todos os dias ao percorrer sua granja, de 

um lado para outro, com seu amuleto, encontrava coisas que deveriam ser 

corrigidas. 

Ao final do ano, voltou a encontrar o sábio e lhe disse: “Deixa esta caixa comigo 

por mais um ano; minha granja melhorou o rendimento desde que estou com o 

amuleto.” 

O sábio riu e, abrindo a caixa, disse:  

– “Podes ter este amuleto pelo resto da sua vida.” 

No papel havia escrito a seguinte frase: 

“Se queres que as coisas melhorem, deves acompanhá-las constantemente.” 

 



RECLAMAR OU AJUDAR? 

 

O CARRO DE UMA SENHORA ESTRAGOU em meio a um movimentado 

cruzamento. Isso é um pesadelo para qualquer um, mas ela manteve a cabeça no 

lugar e estava fazendo o melhor que podia para ligar seu carro novamente. Depois 

de várias tentativas, o motorista logo atrás dela começou a buzinar 

impiedosamente. 

Depois de alguns momentos da incessante buzina, a mulher saiu do carro, 

caminhou até o homem no carro atrás dela e educadamente disse: 

– Senhor, parece que estou tendo dificuldades para ligar meu carro. Se você 

puder fazer o favor de ajudar e conseguir ligar meu carro, eu ficarei muito feliz 

em me sentar aqui no seu lugar e buzinar para você. 

 

 

 

 

 

 

 



AJUDA 

 

UM MENINO PEQUENO ESTAVA SE ESFORÇANDO para mover um pesado 

armário, mas o móvel não cedia. Ele empurrava e puxava com toda sua força, mas 

não conseguia movê-lo nenhum centímetro. O pai, que ali chegava, parou para 

observar os esforços vãos do filho. Finalmente perguntou: 

“Filho, está usando toda a sua força?” 

“Sim, estou!” gritou o garoto, exasperado. 

“Não”, disse calmamente o pai, “você não está. Não me pediu para ajudá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GARRAS PODEROSAS 

 

UM REI RECEBEU COMO OBSÉQUIO dois filhotes de aves de caça e os 

entregou ao mestre da “cetreria” para que os treinasse para a próxima temporada 

de caça, entretenimento dos nobres da época, enquanto esperavam por alguma 

guerra. 

Passados alguns meses, o instrutor comunicou ao rei que uma das aves já estava 

com toda sua performance de caça pronta para ser testada, mas que a outra ave 

não tinha se movido do seu galho desde que tinha chegado ao palácio, a tal ponto 

de que tinham que lhe alcançar a comida, para que não morresse de fome. 

O rei, um sujeito muito hábil, mandou chamar curandeiros e até senadores para 

que verificassem qual o problema com a ave, mas de nada adiantou, ela não saía 

do lugar… 

Pelas janelas dos seus aposentos o monarca podia ver o pássaro imóvel no galho, 

e mesmo que sua pose fosse autêntica e seu corpo delineado, faltava-lhe a 

qualidade principal que era voar. 

Publicou por fim um anúncio entre seus súditos procurando alguém que 

ensinasse o pássaro a voar. Na manhã seguinte, viu a ave voando agilmente pelos 

jardins! 

– Traga-me o autor desse milagre! Quero recompensá-lo e aprender sua técnica 

mágica – disse o rei. 

Quando o sujeito é apresentado, o rei lhe pergunta: 

– Como conseguiste? Tu és mágico, por acaso? 



E o homem respondeu: 

– Não alteza, apenas observei que se cortasse o galho onde a ave se agarrava, ela 

iria precisar de algo mais, e isso eram suas asas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIVER COMO AS FLORES 

 

– MESTRE, COMO FAÇO PARA NÃO ME ABORRECER? Algumas pessoas 

falam demais, outras são ignorantes. Algumas são indiferentes. Sinto ódio das 

que são mentirosas. Sofro com as que caluniam. 

– Pois viva como as flores – advertiu o mestre! 

– Como é viver como as flores – perguntou o discípulo? 

– Repare nestas flores – continuou o mestre, apontando lírios que cresciam no 

jardim. – Elas nascem no esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Extraem 

do adubo malcheiroso tudo que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o 

azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo angustiar-se com as 

próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros o importunem. 

Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para 

aborrecimento. Exercite, pois, a virtude de rejeitar todo mal que vem de fora. Isso 

é viver como as flores. 

 

 

 

 

 

 



TROCANDO PÃO E IDEIAS 

 

HÁ UMA PARÁBOLA CHINESA QUE DIZ: 

Dois homens caminham por uma estrada em sentido contrário, cada um traz 

consigo um pão. Em determinado ponto os dois se encontram e trocam os pães… 

Depois, cada um segue, levando um pão. 

Em outra estrada, dois homens também caminham em sentido contrário, e cada 

um deles traz consigo uma ideia. Em determinado ponto eles se encontram e 

trocam as ideias… Depois, cada um segue seu caminho, levando agora duas ideias. 

É assim: quando trocamos bens materiais, não acrescentamos muito ao nosso 

patrimônio, mas quando trocamos experiências, transformamos nossa mente 

numa ferramenta fecunda, capaz de proporcionar-nos mais sabedoria, um 

patrimônio intangível. 

 

 

 

 

 

 

 



AS SETE MARAVILHAS DO MUNDO 

 

E ELA ESTAVA COM VERGONHA DE DIZÊ-LAS 

Um grupo de estudantes estudava as sete maravilhas do mundo. No final da aula, 

foi pedido aos estudantes que fizessem uma lista do que consideravam as sete 

maravilhas. Embora houvesse algum desacordo, começaram os votos: 

1) O Taj Mahal 

2) A Muralha da China 

3) O Canal do Panamá 

4) As pirâmides do Egito 

5) O Grand Canyon 

6) O Empire State Building 

7) A Basília de São Pedro 

Ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina 

não tinha virado sua folha ainda. O professor então perguntou a ela se tinha 

problemas com sua lista. A menina quieta respondeu: 

– Sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista, porque são muitos. 

O professor disse: 

– Bem, diga-nos o que você já tem e talvez nós possamos ajudá-la. 



A menina hesitou, então leu: 

– Eu penso que as sete maravilhas do mundo sejam: 

1 – Ver 

2 – Ouvir 

3 – Tocar 

4 – Provar 

5 – Sentir 

6 – Rir 

7 – E amar … 

A sala então ficou completamente em silêncio… 

 

 

 

 

 

 

 



ARMADILHA PARA MACACOS 

 

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: pegam uma cumbuca de 

boca estreita e colocam dentro dela uma banana. 

Em seguida, amarram-na ao tronco de uma árvore frequentada por macacos, 

afastam-se e esperam. Isso feito, um macaco curioso desce, olha dentro da 

cumbuca e vê a banana. 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 sairá e ele poderá ir embora 

livremente, caso contrário, continuará preso à armadilha. 

Depois de um tempo, os nativos voltam e tranquilamente capturam os macacos 

que teimosamente se recusam a largar a banana. 

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 problema deve estar na importância exagerada que o macaco atribui à banana. 

Ela já está ali, na sua mão. Parece ser uma insanidade largá-la. 



O interessante nesta história é que muitas vezes fazemos exatamente como os 

macacos. 

Você nunca conheceu alguém que está totalmente insatisfeito com o emprego, 

mas insiste em permanecer mesmo sabendo que está cultivando um enfarto? 

Ou alguém que trabalha e não está satisfeito com o que faz, e ainda assim o faz 

apenas pelo dinheiro? 

Ou casais com relacionamentos completamente deteriorados que permanecem 

sofrendo, traindo e sendo traídos? 

Ou pessoas infelizes por causa de decisões antigas, adiando um novo caminho 

que poderia trazer de volta a alegria de viver? 

A vida é preciosa demais para trocarmos por uma banana que, apesar de estar na 

nossa mão, pode levar-nos direto à panela… 

 

 

 

 

 

 

 



O CAVALO E O SEU TRATADOR (ESOPO) 

 

UM ZELOSO E DEDICADO EMPREGADO de uma cocheira, costumava passar 

horas, e as vezes dias inteiros, limpando e escovando o pelo de um cavalo que 

estava sob seus cuidados. 

Agindo assim, passava para todos a impressão de que era gentil para com o 

animal, que se preocupava com o seu bem-estar. 

Entretanto, ao mesmo tempo que o acariciava diante de todos, sem que ninguém 

suspeitasse, roubava a maior parte dos grãos de aveia destinados a alimentar o 

pobre animal, e os vendia às escondidas para obter lucro. 

Então o cavalo se volta para ele e diz: 

“Acho apenas que se o senhor de fato desejasse me ver em boas condições, me 

acariciava menos e me alimentava mais…” 

 

Moral da História: 

As virtudes declaradas publicamente não passam de vitrines bem cuidadas para 

acobertar as segundas intenções dos hipócritas… 

 

 

 

 



O MORCEGO E A DONINHA 

 

UM SÁBIO NÃO TRANSFORMA uma solução em outro problema… 

Um Morcego desajeitado caiu acidentalmente no ninho de uma Doninha, que, 

com um bote certeiro o capturou. 

Atemorizado, o Morcego pediu que esta lhe poupasse a vida, mas a Doninha não 

queria lhe dar ouvidos. 

“Você é um Rato,” ela disse, “e Eu sou, por natureza, inimiga dos Ratos. Cada 

Rato que pego, evidentemente, me serve de jantar, essa é a lei…” 

“Mas, a senhora veja bem, eu definitivamente, não sou um Rato…” tentou se 

explicar o infeliz Morcego. “Veja minhas asas. Você já viu um Rato que é capaz 

de voar? Claro que sou apenas um tipo de pássaro, de uma variedade, podemos 

afirmar, um tanto quanto exótica. Por favor me deixe ir embora…” 

A Doninha, olhando melhor para sua vítima, concordou que ele não era um Rato 

e o deixou ir embora. Mas, alguns dias depois, o mesmo atrapalhado Morcego, 

cegamente, caiu outra vez no ninho de outra Doninha. 

Ocorre que Esta Doninha era inimiga declarada de todos os pássaros, e logo que o 

tinha em suas garras, preparou-se para abocanhá-lo. 

“Você é um pássaro,” ela Disse, “por isso mesmo o comerei…” 

“O que?”, exclamou o Morcego, “Eu, um pássaro! Isso é quase um insulto. Todos 

os pássaros possuem penas! Cadê minhas penas, você é capaz de vê-las? Claro 

que não sou nada além de um simples Rato. Tenho até um lema que é: Abaixo 

todos Gatos!” 



E o Morcego teve sua vida poupada pela segunda vez. 

 

Moral da História: 

A flexibilidade é a virtude dos Sábios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUITO FANFARRÃO, POUCA AÇÃO… 

 

OS RATOS RESOLVERAM ORGANIZAR um conselho para decidir qual seria a 

melhor alternativa, para que eles pudessem saber com antecedência, quando o 

inimigo deles, nesse caso o Gato, estava por perto. 

E Dentre as muitas ideias que foram apresentadas, uma delas, que logo foi 

aprovada por todos, considerava que, um sino deveria ser pendurado no pescoço 

do Gato. 

Assim, ao escutarem o tilintar do mesmo, todos poderiam correr a tempo para 

seus buracos. Além de ser do agrado de todos aquele extraordinário plano, por 

aclamação, ficaram extasiados com tão criativa e objetiva solução. 

E eis que um velho e sábio Rato ali presente, então questionou: “Meus amigos, 

percebo que o plano é realmente muito bom. Mas, quem dentre nós irá prender o 

sino no pescoço do Gato?” 

E, nesse momento, nenhum voluntário se fez presente… 

 

Moral da História: 

Dizer o que deve ser feito é uma coisa, fazê-la, entretanto, é “coisa” muito 

diferente… 

 

 

 



O LEÃO E O INSETO 

 

NÃO EXISTE SUPERIORIDADE PERMANENTE, apenas uma aparente e 

temporária Vantagem… 

Um inseto se aproximou de um Leão, e sussurrando em seu ouvido, disse:  

“Não tenho nenhum medo do Senhor, nem acho que o Senhor seja mais forte que 

eu. Se o Senhor duvida disso, eu o desafio para uma luta, e assim, veremos quem 

será o vencedor.” 

E voando rapidamente sobre o Leão, deu-lhe uma ferroada no nariz. E sucedeu 

que, enquanto o Leão tentava pegá-lo com as garras, apenas atingia a si mesmo, 

ficando assim bastante ferido, e por fim, deu-se por vencido. 

Desse modo o Inseto venceu o Leão, e entoando com seu zumbido o mais alto que 

podia uma canção que simbolizava sua vitória sobre o Rei dos animais, foi 

embora cheio de orgulho, com ares de superioridade, relatar seu grande feito para 

o mundo. 

Mas, na ânsia de voar para longe e rapidamente espalhar a notícia, por descuido, 

acabou preso numa teia de aranha. 

Então se lamentou dizendo:  

“Ai de mim, eu que sou capaz de vencer a maior das feras, fui vencido por uma 

simples e insignificante Aranha…” 

Moral da História: 

Quase sempre, Não é o maior dos nossos inimigos que é o mais perigoso… 



A ARTE… DE JULGAR OS OUTROS 

 

ERAM DOIS VIZINHOS. UM DELES comprou um coelho para os filhos. Os 

filhos do outro vizinho também quiseram um animal de estimação. E os pais 

desta família compraram um filhote de pastor alemão. 

Então começa uma conversa entre os dois vizinhos: 

– Ele vai comer o meu coelho! 

– De jeito nenhum. O meu pastor é filhote. Vão crescer juntos e ‘pegar’ amizade!!! 

E, parece que o dono do cão tinha razão. Juntos cresceram e se tornaram amigos. 

Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. As crianças, felizes 

com os dois animais. 

Eis que o dono do coelho foi viajar no fim de semana com a família. E não levaram 

o coelho. No domingo, à tarde, o dono do cachorro e a família tomavam um 

lanche tranquilamente, quando, de repente, entra o pastor alemão com o coelho 

entre os dentes, imundo, sujo de terra e morto. O cão levou uma tremenda surra! 

Quase mataram o cachorro de tanto agredi-lo. 

Dizia o homem: 

– O vizinho estava certo. Só podia dar nisso! 

Mais algumas horas e os vizinhos iam chegar. E agora?! 

Todos se olhavam. O cachorro, coitado, chorando lá fora, lambendo os seus 

ferimentos. 



– Já pensaram como vão ficar as crianças? 

Não se sabe exatamente quem teve a ideia, mas parecia infalível: 

– Vamos lavar o coelho, deixá-lo limpinho, depois a gente seca com o secador e o 

colocamos na sua casinha. E assim fizeram. Até perfume colocaram no 

animalzinho. Ficou lindo. Parecia vivo, diziam as crianças. 

Logo depois ouvem os vizinhos chegarem. Notam os gritos das crianças. 

– Descobriram! 

Não passaram cinco minutos e o dono do coelho veio bater à porta, assustado.  

Parecia que tinha visto um fantasma. 

– O que foi?! Que cara é essa? 

– O coelho, o coelho… 

– O que tem o coelho? 

– Morreu! 

– Morreu? Ainda hoje à tarde parecia tão bem. 

– Morreu na sexta-feira! 

– Na sexta?! 

– Foi. Antes de viajarmos, as crianças o enterraram no fundo do quintal e agora 

ele reapareceu! 

 

 



OUÇA O SÁBIO 

 

ERA UMA VEZ UM REI QUE, HÁ MUITO TEMPO, governava um país. Um 

dia, ele saiu em viagem para algumas áreas bem distantes. Quando retornou ao 

palácio, reclamou que seus pés estavam terrivelmente doloridos, porque era a 

primeira vez que fazia uma viagem tão longa e que havia muitos pedregulhos pela 

áspera estrada. 

Ele ordenou a seus servos que cobrissem toda a estrada, por todo o país com 

couro. 

Definitivamente, essa obra necessitaria de milhares de vacas esfoladas e custaria 

uma quantia enorme de dinheiro. 

Então, um dos mais sábios entre os criados ousou falar ao rei: 

— Por que o rei tem que gastar essa quantia desnecessária de dinheiro? Por que, 

simplesmente, não manda cortar um pequeno pedaço de couro para cobrir seus 

pés? 

Há uma valiosa lição de vida dentro dessa história: 

Para fazer deste mundo um lugar feliz para se viver, é melhor você mudar a si 

próprio e não o mundo! 

 

 

 

 



A ARTE DE VIVER JUNTO 

 

CONTA UMA LENDA DOS ÍNDIOS SIOUX que, certa vez, Touro Bravo e 

Nuvem Azul chegaram de mãos dadas à tenda do velho feiticeiro da tribo e 

pediram: 

– Nós nos amamos e vamos nos casar. Mas nos amamos tanto que queremos um 

conselho que nos garanta ficar sempre juntos, que nos assegure estar um ao lado 

do outro até a morte. Há algo que possamos fazer? 

E o velho, emocionado ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por 

uma palavra, disse-lhes : 

– Há o que possa ser feito, ainda que sejam tarefas muito difíceis. Tu, Nuvem 

Azul, deves escalar o monte ao norte da aldeia apenas com uma rede, caçar o 

falcão mais vigoroso e trazê-lo aqui, com vida, até o terceiro dia depois da lua 

cheia. E tu, Touro Bravo, deves escalar a montanha do trono; lá em cima, 

encontrarás a mais brava de todas as águias. Somente com uma rede deverás 

apanhá-la, trazendo-a para mim viva! 

Os jovens se abraçaram com ternura e logo partiram para cumprir a missão. 

No dia estabelecido, na frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as 

aves. O velho tirou-as dos sacos e constatou que eram verdadeiramente formosos 

exemplares dos animais que ele tinha pedido. 

– E agora, o que faremos? – os jovens perguntaram. 

– Peguem as aves e amarrem uma à outra pelos pés com essas fitas de couro. 

Quando estiverem amarradas, soltem-nas para que voem livres. 



Eles fizeram o que lhes foi ordenado e soltaram os pássaros. 

A águia e o falcão tentaram voar, mas conseguiram apenas saltar pelo terreno. 

Minutos depois, irritadas pela impossibilidade do voo, as aves arremessaram-se 

uma contra a outra, bicando-se até se machucar. 

Então, o velho disse: 

– Jamais se esqueçam do que estão vendo, esse é o meu conselho. Vocês são como 

a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não 

só viverão arrastando-se, como também, cedo ou tarde, começarão a machucar 

um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, mas 

jamais amarrados. Libere a pessoa que você ama para que ela possa voar com as 

próprias asas. Essa é uma verdade no casamento e também nas relações 

familiares, de amizade e profissionais. 

Respeite o direito das pessoas de voar rumo ao sonho delas. 

A lição principal é saber que somente livres as pessoas são capazes de amar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFERENÇA ENTRE “FOCO NO PROBLEMA” E “FOCO NA SOLUÇÃO” 

 

 

QUANDO A NASA INICIOU O LANÇAMENTO de astronautas, descobriram que 

as canetas não funcionariam com gravidade zero. Para resolver este enorme 

problema, contrataram a Andersen Consulting, hoje Accenture. 

Empregaram uma década e 12 Milhões de dólares. Conseguiram desenvolver uma 

caneta que escrevesse com gravidade zero, de ponta cabeça, debaixo d’água, em 

praticamente qualquer superfície incluindo cristal e em variações de temperatura 

desde abaixo de zero até mais de 300 graus Celsius. 

OS RUSSOS … USARAM UM LÁPIS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PISCINA COM JACARÉS 

 

UM MILIONÁRIO PROMOVE UMA FESTA em uma de suas mansões e em 

determinado momento, pede que a música pare e diz, olhando para a piscina 

onde cria crocodilos australianos: 

– Quem pular na piscina, conseguir atravessá-la e sair vivo do outro lado ganhará 

todos os meus carros. Alguém se habilita? 

Espantados, os convidados permanecem em silêncio e o milionário insiste: 

– Quem pular na piscina, conseguir atravessá-la e sair vivo do outro lado ganhará 

meus carros e meus aviões. Alguém se habilita? 

O silêncio impera e, mais uma vez, ele oferece: 

– Quem pular na piscina, conseguir atravessá-la e sair vivo do outro lado ganhará 

todos os meus carros, meus aviões e minhas mansões. 

Neste momento, alguém salta na piscina. 

A cena é impressionante. Luta intensa, o destemido defende-se como pode, 

segurando a boca dos crocodilos com pés e mãos e torcendo-lhes o rabo. Nossa!!! 

Muita violência, muita emoção. Após alguns minutos de terror e pânico, sai o 

corajoso homem, cheio de arranhões, hematomas e quase despido. 

O milionário se aproxima, parabeniza-o e pergunta: 

– Onde deseja seja lhe entregue os carros? 

– Obrigado, mas não quero seus carros. Estou bem com o que tenho. 



Surpreso, o milionário pergunta: 

– E os aviões, onde quer que lhe entregue? 

– Obrigado, mas não quero seus aviões. Aliás, tenho pânico de altura! 

Estranhando a reação do homem, o milionário pergunta: 

– E as mansões? 

– Eu tenho uma bela casa, não preciso das suas. Pode ficar com elas. Não quero 

nada que é seu. 

Impressionado, o milionário pergunta: 

– Mas se você não quer nada do que ofereci, o que quer então? 

– Apenas encontrar o imbecil que me empurrou na piscina!!! 

Somos capazes de realizar muitas coisas por nós mesmos, que sequer julgamos capazes. Às 

vezes, precisamos apenas de um empurrãozinho… 

 

 

 

 

 

 



 DIGNIDADE (Martin Luther King) 

 

UMA MANHÃ, QUANDO NOSSO NOVO PROFESSOR de “Introdução ao 

Direito” entrou na sala, a primeira coisa que fez foi perguntar o nome a um aluno 

que estava sentado na primeira fila: 

— Como te chamas? 

— Chamo-me Juan, senhor. 

— Saia de minha aula e não quero que voltes nunca mais! – gritou o desagradável 

professor. 

Juan estava desconcertado. 

Quando voltou a si, levantou-se rapidamente, recolheu suas coisas e saiu da sala. 

Todos estavam assustados e indignados, porém, ninguém falou nada. 

— Agora sim! – e perguntou o professor – para que servem as leis?… 

Seguíamos assustados, porém, pouco a pouco começamos a responder à sua 

pergunta: 

— Para que haja uma ordem em nossa sociedade. 

— Não! – respondia o professor. 

— Para cumpri-las. 

— Não! 

— Para que as pessoas erradas paguem por seus atos. 



— Não!! 

— Será que ninguém sabe responder a esta pergunta?! 

— Para que haja justiça – falou timidamente uma garota. 

— Até que enfim! É isso… para que haja justiça. E agora, para que serve a justiça? 

Todos começavam a ficar incomodados pela atitude tão grosseira. Porém, 

seguíamos respondendo: 

— Para salvaguardar os direitos humanos… 

— Bem, que mais? – perguntava o professor. 

— Para diferençar o certo do errado… 

— Para premiar a quem faz o bem… 

— Ok, não está mal, porém… respondam a esta pergunta: agi corretamente ao 

expulsar Juan da sala de aula? 

Todos ficaram calados, ninguém respondia. 

— Quero uma resposta decidida e unânime! 

— Não!! – respondemos todos a uma só voz. 

— Poderia dizer-se que cometi uma injustiça? 

— Sim!!! 

— E por que ninguém fez nada a respeito? Para que queremos leis e regras se não 

dispomos da vontade necessária para praticá-las? 



— Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma 

injustiça. Todos! Não voltem a ficar calados, nunca mais! 

— Vá buscar o Juan – disse, olhando-me fixamente. 

Naquele dia recebi a lição mais prática no meu curso de Direito. 

Quando não defendemos nossos direitos perdemos a dignidade e a dignidade não 

se negocia. 

O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença 

e o silêncio das pessoas boas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPLIFIQUE 

 

UM PROFESSOR DE FILOSOFIA entra na sala de aula, põe a cadeira em cima 

da mesa e escreve no quadro: “Provem-me que esta cadeira não existe”. 

Apressadamente, os alunos começam a escrever longas dissertações sobre o 

assunto. No entanto, um dos alunos escreve apenas duas palavras na folha e 

entrega-a ao professor. Este, quando a recebe, não pode deixar de sorrir depois de 

ler:  

“Que cadeira?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTES DE JULGAR… 

 

UM MÉDICO ENTROU NUM HOSPITAL apressado, depois de ter sido 

chamado para uma cirurgia urgente. Ele respondeu à chamada imediatamente, e 

mal chegou trocou-se e foi direto para o bloco operatório. Pelo caminho 

encontrou o pai do rapaz que ia ser operado a andar para trás e para frente à 

espera do médico. Quando o viu, o pai gritou: 

— Porque demorou este tempo todo a vir? Não sabe… que a vida do meu filho 

está em perigo? Você não tem o mínimo de sentimento e de responsabilidade? 

O médico sorriu e respondeu serenamente: 

— Peço-lhe desculpa, não estava no hospital e vim assim que recebi a chamada. 

Agora, gostaria que você se acalmasse para que eu também possa fazer o meu 

trabalho. 

— Acalmar-me? E se o seu filho estivesse dentro do bloco operatório, você 

também ficaria calmo? E se o seu filho morresse o que faria? – disse o pai 

visivelmente agitado. 

— Ficar nesse estado alterado e de nervos não vai ajudar nada, nem a si, nem a 

mim e muito menos ao seu filho. Prometo-lhe que farei o melhor que sei e consigo 

dentro das minhas capacidades, disse o médico. 

— Falar assim é fácil, quando não nos diz respeito, murmurou o pai entre dentes. 

Passadas algumas horas, a cirurgia terminou e o médico saiu sorridente de 

encontro ao pai. 



— A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos salvar o seu filho! Se tiver alguma 

questão pergunte à enfermeira. 

Sem esperar pela resposta, o clínico prosseguiu caminho visivelmente apressado. 

O pai irritado dirigiu-se à enfermeira e desabafou: 

— O médico é mesmo arrogante. Será que lhe custava muito ficar aqui mais uns 

minutos para eu lhe questionar em relação ao estado geral do meu filho? 

A enfermeira, um pouco abalada e quase a chorar respondeu-lhe: 

— O filho do doutor morreu ontem num acidente rodoviário. Ele estava no 

funeral quando o chamamos para a cirurgia do seu filho. Agora que a cirurgia 

terminou e o seu filho foi salvo, o doutor voltou para o funeral para prestar a 

última homenagem ao filho dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PRESSA 

 

UM JOVEM E BEM-SUCEDIDO EXECUTIVO dirigia por sua vizinhança, 

correndo demais em seu novo Jaguar. Observando crianças se lançando entre os 

carros estacionados, diminuiu um pouco a velocidade, quando achou ter visto 

algo. 

Enquanto passava, nenhuma criança apareceu. De repente um tijolo espatifou-se 

na porta lateral do Jaguar. Freou bruscamente e deu ré até o lugar de onde teria 

vindo o tijolo. Saltou do carro e pegou bruscamente uma criança empurrando-a 

contra um veículo estacionado e gritou: 

— Por que você fez isso… que besteira você pensa que está fazendo? Este é um 

carro novo e caro, aquele tijolo que você jogou vai me custar muito dinheiro seu 

moleque… Por que você fez isto? 

— Por favor senhor me desculpe, eu não sabia mais o que fazer! Implorou o 

pequeno menino. Ninguém estava disposto a parar e me atender neste local. 

Lágrimas corriam do rosto do garoto, enquanto apontava na direção dos carros 

estacionados. 

— É o meu irmão. Ele desceu sem freio e caiu de sua cadeira de rodas e eu não 

consigo levantá-lo. 

Soluçando, o menino perguntou ao executivo: 

— O senhor poderia me ajudar a recolocá-lo em sua cadeira de rodas? Ele está 

machucado e é muito pesado para mim. 



Movido internamente muito além das palavras, o jovem motorista engolindo “no 

imenso” dirigiu-se ao jovenzinho, colocando-o em sua cadeira de rodas. 

Tirou seu lenço, limpou as feridas e arranhões, verificando se tudo estava bem. 

— Obrigado e que meu Deus possa abençoá-lo. A grata criança disse a ele. 

O homem então viu o menino se distanciar… empurrando o irmão em direção a 

sua casa. Foi um longo caminho de volta para o Jaguar… um longo e lento 

caminho de volta. 

Ele nunca consertou a porta amassada. Deixou amassada para lembrá-lo de não ir 

tão rápido pela vida, que alguém tivesse que atirar um tijolo para obter a sua 

atenção. 

Às vezes, somos assim andamos rápido e não percebemos que Deus sussurra em 

nossas almas e fala aos nossos corações. Algumas vezes quando nos não temos 

tempo de ouvir, Ele tem que jogar um tijolo em nós. 

 

 

 

 

 

 

 



O ABACAXI 

 

JOÃO TRABALHAVA EM UMA EMPRESA há muitos anos. Funcionário sério, 

dedicado, cumpridor de suas obrigações e, por isso mesmo, já com seus 20 anos 

de casa. 

Um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação: 

— Patrão, tenho trabalhado durante estes 20 anos em sua empresa com toda a 

dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. 

O Juca, que está conosco há somente três anos, está ganhando mais do que eu. 

O patrão escutou atentamente e disse: 

— João, foi muito bom você vir aqui. 

Antes de tocarmos nesse assunto, tenho um problema para resolver e gostaria da 

sua ajuda. 

Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. 

Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm 

abacaxi. 

João, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir a missão. 

Em cinco minutos estava de volta. 

— E aí, João? 

— Verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. 



— E quanto custa? 

— Isso eu não perguntei, não. 

— Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários? 

— Também não perguntei isso, não. 

— Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi? 

— Não sei, não… 

— Muito bem, João. Sente-se ali naquela cadeira e me aguarde um pouco. 

O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Deu a ele a mesma orientação 

que dera a João: 

— Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o 

almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. 

Vá até lá e verifique se eles têm abacaxi, por favor. 

Em oito minutos o Juca voltou. 

— E então? – indagou o patrão. 

— Eles têm abacaxi, sim, e em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal; e 

se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido a 

R$1,50 cada; a banana e o mamão a R$1,00 o quilo; o melão R$ 1,20 a unidade e a 

laranja a R$ 20,00 o cento, já descascado. Mas como eu disse que a compra seria 

em grande quantidade, eles darão um desconto de 15%. Aí aproveitei e já deixei 

reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo – explicou Juca. 

Agradecendo as informações, o patrão dispensou-o. 



Voltou-se para o João, que permanecia sentado ao lado, e perguntou-lhe: 

— João, o que foi mesmo que você estava me dizendo? 

— Nada sério, não, patrão. Esqueça. Com licença. 

E o João deixou a sala… 

Tem muita gente assim. Acomodada, que não faz absolutamente nada além do 

que foi estritamente pedido ou solicitado. São pessoas que acham “que já fazem 

demais” e sentem-se os eternos injustiçados. Num mercado competitivo como o 

do mundo atual, quem for melhor, quem se esforçar mais, quem se interessar 

realmente pelo que faz, é óbvio, que vai galgar postos no ambiente de trabalho. 

Não se restrinja, não se limite, amplie seus horizontes. Só assim você vai se 

destacar e ter sucesso na sua vida profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACOMODAÇÃO 

 

UM VISITANTE CHEGOU À CASA de um velho lavrador. Em frente à porta da 

sua casa encontrava-se sentado um dos seus cães. Era evidente que o cão não 

estava contente, que algo o incomodava e o irritava, já que ladrava e se queixava 

sem parar. 

Depois de uns minutos vendo o evidente estado de incomodidade e dor que o 

animal exibia, o visitante perguntou ao lavrador o que poderia estar acontecendo 

ao pobre animal. 

— Não se preocupe e nem lhe preste atenção — respondeu o lavrador — Esse 

cão está há vários anos na mesma. 

— Mas … nunca o levou a um veterinário para ver o que pode estar acontecendo? 

perguntou o visitante. 

— Oh, não! Eu sei o que é que o incomoda. O que acontece é que é um cão muito 

preguiçoso. 

— E o que tem isso que ver com as suas queixas? 

— É que, justamente onde ele está encostado, encontra-se a ponta de um prego 

que sobressai do chão, que o pica e o incomoda cada vez que ele se senta, e é por 

isso que ladra e se queixa? 

— Mas, então, porque ele não vai para outro lugar? 

— Porque, com certeza, o prego o incomoda o suficiente para se queixar, mas não 

o suficiente para se mexer! 

 



MUDANÇAS 

 

UM DIA, QUANDO OS FUNCIONÁRIOS chegaram para trabalhar 

encontraram na portaria um cartaz enorme no qual estava escrito: 

“Faleceu ontem a pessoa que impedia seu crescimento na Empresa”. Você está 

convidado para o velório na quadra de esportes. 

No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas, depois de algum 

tempo, ficaram curiosos para saber quem estava bloqueando seu crescimento na 

empresa. 

A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os 

seguranças para organizar a fila do velório. 

Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava: 

— Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? 

— Ainda bem que esse infeliz morreu! 

Um a um, os funcionários, agitados, aproximavam-se do caixão, olhavam o 

defunto e engoliam em seco. 

Ficavam no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da 

alma. 

Pois bem, no visor do caixão havia um espelho… e cada um via a si mesmo… 

Só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento: Você mesmo! 



Você é a única pessoa que pode fazer a revolução de sua vida; 

Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida e; 

Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. 

SUA VIDA NÃO MUDA QUANDO SEU CHEFE MUDA, QUANDO SUA 

EMPRESA MUDA, 

QUANDO SEUS PAIS MUDAM, SUA VIDA MUDA QUANDO VOCÊ MUDA! 

VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR ELA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOCÊ NÃO TEM NADA DE TAMANHO GRANDE? 

 

MINHA AMIGA TRABALHA EM UM BRECHÓ de um hospital, como 

voluntária. 

Certo dia adentrou na loja uma certa senhora bastante obesa, e de cara a minha 

amiga pensou que não tinha nada na loja na numeração dela. Se sentiu apreensiva 

e constrangida naquela situação, vendo a senhora percorrer as araras em busca de 

algo que minha amiga sabia que ela não encontraria. 

Ficou angustiada, porque não queria que a senhora se sentisse mal pelo tamanho 

das peças de roupas, se sentindo excluída e fazendo a questão sobre o seu 

sobrepeso vir à tona de forma implícita. 

Naquele momento minha amiga rezou a Deus e pediu que lhe desse sabedoria 

para conduzir a situação evitando que a cliente se sentisse excluída ou 

humilhada na sua autoestima. 

Foi quando o esperado aconteceu. A senhora se dirigiu à minha amiga e disse 

tristinha: 

— É.. não tem nada grande, não é? 

E a minha amiga, sem até aquele momento saber o que diria, simplesmente abriu 

os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu: 

— Quem disse??? Claro que tem!! Olha só o tamanho desse abraço! – E a abraçou 

com muito carinho. 

A senhora então se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas 

lágrimas exclamando: 



— Há quanto tempo que ninguém me dava um abraço. 

E chorando, tal qual uma criança a procura de um colo, lhe disse: 

— Não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que procurava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENTILEZA GERA GENTILEZA!! 

 

CONTA-SE UMA HISTÓRIA DE UM EMPREGADO em um frigorifico da 

Noruega. Certo dia ao término do trabalho, foi inspecionar a câmara frigorifica. 

Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara. Bateu na 

porta com força, gritou por socorro mas ninguém o ouviu, todos já haviam saído 

para suas casas e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. 

Já estava quase cinco horas preso, debilitado com a temperatura insuportável. 

De repente a porta se abriu e o vigia entrou na câmara e o resgatou com vida. 

Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia: 

— Porque foi abrir a porta da câmara se isto não fazia parte da sua rotina de 

trabalho? 

Ele explicou: Trabalho nesta empresa há 35 anos, centenas de empregados 

entram e saem aqui todos os dias, o único que me cumprimenta ao chegar pela 

manhã e se despede de mim ao sair. 

Hoje pela manhã disse “Bom dia” quando chegou. 

Entretanto não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter-

lhe acontecido algo. Por isto o procurei e o encontrei… 

 

 

 



A ARROGÂNCIA (HISTÓRIA VERÍDICA) 

 

O DIÁLOGO ABAIXO É VERÍDICO e foi travado em outubro de 1995 entre um 

navio da Marinha Norte Americana e as autoridades costeiras do Canadá, 

próximo ao litoral de Newfoundland. 

Os americanos começaram na maciota: 

— Favor alterar seu curso 15 graus para norte para evitar colisão com nossa 

embarcação. 

Os canadenses responderam prontamente: 

— Recomendo mudar o SEU curso 15 graus para sul. 

O capitão americano irritou-se: 

— Aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o SEU 

curso. 

Mas o canadense insistiu: 

— Não. Mude o SEU curso atual. 

A situação foi se agravando. 

O capitão americano berrou ao microfone: 

— ESTE É O PORTA-AVIÕES USS LINCOLN, O SEGUNDO MAIOR NAVIO 

DA FROTA AMERICANA NO ATLÂNTICO. ESTAMOS ACOMPANHADOS 

DE TRÊS DESTRÓIERES, TRÊS FRAGATAS E NUMEROSOS NAVIOS DE 



SUPORTE. EU EXIJO QUE VOCÊS MUDEM SEU CURSO 15 GRAUS PARA 

NORTE, UM, CINCO, GRAUS NORTE, OU ENTÃO TOMAREMOS 

CONTRAMEDIDAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO NAVIO. 

E o canadense respondeu : 

— Aqui é um farol, câmbio ! 

Às vezes a nossa arrogância nos faz cegos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERDOE 

 

ERA UMA VEZ UM RAPAZ que ia muito mal na escola. Sua notas e 

comportamento eram uma decepção para seus pais sonhavam em vê-lo formado e 

bem-sucedido. Um belo dia, o bom pai lhe propôs um acordo: se você, meu filho, 

mudar o comportamento, se dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no 

vestibular, lhe darei então um carro de presente. 

Por causa do carro, o rapaz mudou da água para o vinho. Passou a estudar como 

nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas tinha uma 

preocupação. Sabia que a mudança do rapaz não era fruto de uma conversão 

sincera, mas apenas do interesse em obter o automóvel. Isso era mau! 

O rapaz seguia os estudos e aguardava o resultado de seus esforços. Assim, o 

grande dia chegou! fora aprovado para o curso de Medicina. Como havia 

prometido, o pai convidou a família e os amigos para uma festa de comemoração. 

O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o automóvel. Quando pediu a 

palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho e lhe passou às mãos uma 

caixa de presente. Crendo que ali estavam as chaves do carro, o rapaz abriu 

emocionado o pacote. Para sua surpresa era uma Bíblia. O rapaz ficou 

visivelmente decepcionado e nada disse. A partir daquele dia, o silêncio e 

distância separavam pai e filho. O jovem se sentia traído e, agora, lutava para ser 

independente. Deixou a casa dos pais e foi morar no Campus da Universidade. 

Raramente mandava notícias à família. O tempo passou, ele se formou, conseguiu 

um emprego em um bom hospital e se esqueceu completamente do pai. Todas as 

tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um dia o velho, 

muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu. Faleceu. 

No enterro, a mãe entregou ao filho, indiferente, a Bíblia que tinha sido o último 

presente do pai e que havia sido deixada para trás. De volta à sua casa, o rapaz, 



que nunca perdoara o pai, quando colocou o livro numa estante, notou que havia 

um envelope dentro dele. Ao abri-lo, encontrou uma carta e um cheque. A carta 

dizia: “Meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi e 

aqui está o cheque para que você escolha aquele que mais lhe agradar. No 

entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor: A Bíblia Sagrada. Nela 

aprenderás o Amor a Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas 

pela gratidão e pelo dever de consciência”. 

Corroído de remorso, o filho caiu em profundo pranto. Como é triste a vida dos 

que não sabem perdoar. Isso leva a erros terríveis e a um fim ainda pior. Antes 

que seja tarde, perdoe aquele a quem você pensa ter lhe feito mal. Talvez se olhar 

com cuidado, verá que há também um “cheque escondido” em todas as 

adversidades da vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ESPELHO (WILLIAN J. BENNET) 

 

UM DIA, O PAI DE WOO SING chegou em casa com um espelho trazido da 

cidade grande. 

Woo Sing nunca vira um espelho na vida. Dependuraram-no na sala enquanto ele 

estava brincando lá fora; quando voltou, não compreendeu o que era aquilo, 

pensando estar na presença de outro menino. 

Ficou muito alegre, achando que o menino viera brincar com ele. 

Ele falou muito amigavelmente com o desconhecido, mas não teve resposta. 

Riu e acenou para o menino no vidro, que fazia a mesma coisa, exatamente da 

mesma maneira. 

Então, Woo Sing pensou:  

“Vou chegar mais perto. Pode ser que ele não esteja me escutando.”  

Mas quando começou a andar, o outro menino logo o imitou. 

Woo Sing estacou e ficou pensando nesse estranho comportamento. E disse para 

si mesmo: 

“Esse menino está zombando de mim; faz tudo o que eu faço!” 

E quanto mais pensava, mais zangado ficava. E logo reparou que o menino estava 

zangado também. 



Isso acabou de exasperar Woo Sing! Deu um tapa no menino, mas só conseguiu 

machucar a mão, e foi chorando até seu pai. Este lhe disse: 

– O menino que você viu era a sua própria imagem. Isso deve ensinar você uma 

importante lição, meu filho. Tente não perder a cabeça com as outras pessoas. 

Você bateu no menino no vidro e só conseguiu machucar a si mesmo. 

“E lembre-se: na vida real, quando você agride sem motivo, o mais magoado é 

você mesmo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O FRUTO 

 

UMA MULHER APROXIMOU-SE DE UM MANANCIAL: um pequeno 

espelho, tremeluzente e cristalino, entre as árvores do bosque. Quando ia 

mergulhar o cântaro na água, descobriu nela um apetitoso fruto rosado que lhe 

umedeceu a boca de desejo. Esticou o braço para pegá-lo, mas o fruto 

desapareceu nas ondas formadas pela água e só voltou a aparecer quando a 

mulher retirou o braço e a água se acalmou de novo. 

O mesmo ocorreu nas três vezes em que ela tentou apanhá-lo. Então a mulher 

começou a tirar água com a ideia de esgotar o manancial e pegar o fruto que ela 

julgava estar no fundo. Trabalhou com empenho e quando praticamente tirou 

toda a água, o fruto tinha desaparecido. 

Desiludida e frustrada por seu esforço inútil, estava a ponto de ir embora para 

casa quando ouviu que uma voz que lhe dizia: 

– Por que você busca o fruto lá em baixo? O fruto está lá em cima! 

A mulher ergueu os olhos e viu, pendurado num ramo sobre o manancial, o 

belíssimo fruto de seus anseios, fruto do qual só vira o reflexo. 

 

 

 

 

 



UM SIMPLES CONSELHO 

 

CERTA VEZ UM JOVEM MUITO RICO foi procurar um rabi para lhe pedir um 

conselho. Toda a fortuna que possuía não era capaz de lhe proporcionar a 

felicidade tão sonhada. Falou da sua vida ao rabi e pediu ajuda. 

Aquele homem sábio o conduziu até uma janela e lhe pediu para que olhasse para 

fora com atenção, e o jovem obedeceu. 

– O que você vê através do vidro, meu rapaz? 

– Vejo homens que vêm e vão, e um cego pedindo esmolas na rua. 

Então o homem lhe mostrou um grande espelho e novamente o interrogou: 

– O que você vê neste espelho? 

– Vejo a mim mesmo, disse o jovem prontamente. 

– E já não vê os outros, não é verdade? 

E o sábio continuou com suas lições preciosas: 

– Observe que a janela e o espelho são feitos da mesma matéria prima : o vidro. 

Mas no espelho há uma camada fina de prata colada ao vidro e, por essa razão, 

você não vê mais do que a sua própria pessoa. Se você se comparar a essas duas 

espécies de vidro, poderá retirar uma grande lição. Quando a prata do egoísmo 

recobre a nossa visão, só temos olhos para nós mesmos e não temos chance de 

conquistar a felicidade efetiva. Mas quando olhamos através dos vidros limpos da 

compaixão, encontramos razão para viver e a felicidade se aproxima. 



Por fim, o sábio lhe deu um simples conselho: 

– Se quiser ser verdadeiramente feliz, arranque o revestimento de prata que lhe 

cobre os olhos para poder enxergar e amar aos outros. Essa é a chave para a 

solução dos seus problemas. Se você também não está feliz com as respostas que 

a vida tem lhe oferecido, talvez fosse interessante tentar de outra forma. Muitas 

vezes, ficamos olhando somente para a nossa própria imagem e nos esquecemos 

de que é preciso retirar a camada de prata que nos impede de ver a necessidade à 

nossa volta. Quando saímos da concha de egoísmo, percebemos que há muitas 

pessoas em situação bem mais difícil que a nossa e que dariam tudo para estarem 

nosso lugar. E quando estendemos a mão para socorrer o próximo, uma paz 

incomparável nos invade a alma. É como se Deus nos envolvesse em bênçãos de 

agradecimento pelo ato de compaixão para com Seus filhos em dificuldades. 

Ademais, quem acende a luz da caridade, é sempre o primeiro a beneficiar-se 

dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A VISTA DA JANELA 

 

DOIS HOMENS, SERIAMENTE DOENTES, ocupavam o mesmo quarto em um 

hospital. 

Um deles ficava sentado em sua cama por uma hora todas as tardes para 

conseguir drenar o líquido de seus pulmões. Sua cama ficava próxima da única 

janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar deitado de bruços 

em sua cama por todo o tempo. 

Eles conversavam muito. Falavam sobre suas mulheres e suas famílias, suas casas, 

seus empregos, seu envolvimento com o serviço militar, onde eles costumavam ir 

nas férias. E toda tarde quando o homem perto da janela podia sentar-se ele 

passava todo o tempo descrevendo ao seu companheiro todas as coisas que ele 

podia ver através da janela. O homem na outra cama começou a esperar por esse 

período onde seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do 

companheiro. 

Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago bem legal. Patos e 

cisnes brincavam na água enquanto as crianças navegavam seus pequenos barcos. 

Jovens namorados andavam de braços dados no meio das flores e estas possuíam 

todas as cores do arco-íris. Grandes e velhas árvores cheias de elegância na 

paisagem, e uma fina linha podia ser vista no céu da cidade. 

Quando o homem perto da janela fazia suas descrições, ele o fazia de modo 

primoroso e delicado, com detalhes e o outro homem fechava seus olhos e 

imaginava a cena pitoresca. 

Dias e semanas passaram-se. Em uma manhã a enfermeira do dia chegou 

trazendo água para o banho dos dois homens mas achou um deles morto. O 



homem que ficava perto da janela morrera pacificamente durante o seu sono à 

noite. Ela estava entristecida e chamou os atendentes do hospital para levarem o 

corpo embora. 

Assim que julgou conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse 

sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz em poder fazer esse favor 

para o homem e depois de verificar que ele estava confortável deixou-o sozinho 

no quarto. 

Vagarosamente, pacientemente, ele se apoiou em seu cotovelo para conseguir 

olhar pela primeira vez pela janela. Finalmente, ele poderia ver tudo por si 

mesmo. Ele se esticou ao máximo, lutando contra a dor para poder olhar através 

da janela e quando conseguiu fazê-lo deparou-se com um muro todo branco. Ele 

então perguntou à enfermeira o que teria levado seu companheiro a descrever-lhe 

coisas tão belas, todos os dias se pela janela só dava para ver um muro branco? 

A enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não poderia ver nada 

mesmo que quisesse. 

Talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrá-lo um pouco mais com 

suas histórias. 

Moral da história: há uma tremenda alegria em fazer outras pessoas felizes, 

independente de nossa situação atual. Dividir problemas e pesares é ter metade 

de uma aflição, mas felicidade quando compartilhada é ter o dobro de felicidade. 

Se você quer se sentir rico, apenas conte todas as coisas que você tem e que o 

dinheiro não pode comprar. 

Hoje é um presente e é por isso que é chamado assim. 

 

 



PROBLEMA OU SOLUÇÃO (Edgar Bledsoe) 

Era 1933. Eu havia sido demitido de meu emprego de meio expediente e não podia 

mais contribuir para a despesa familiar. Nossa única renda era o que mamãe 

conseguia ganhar fazendo roupa para os outros. 

Então mamãe ficou doente durante algumas semanas e incapaz de trabalhar. A 

companhia elétrica veio e cortou a força quando não conseguimos pagar a conta. 

Depois foi a companhia de água. Mas o Departamento de Saúde os fez religar a 

água por motivos sanitários. A despensa ficou quase vazia.  Felizmente, tínhamos 

uma pequena horta e podíamos cozinhar os legumes numa fogueira no quintal. 

Um dia minha irmã mais nova veio saltitante da escola para casa dizendo: 

– Amanhã temos que levar para a escola alguma coisa para dar aos pobres. 

Mamãe começou a esbravejar, dizendo: 

– Não conheço ninguém mais pobre do que nós! 

Mas a mãe dela, que estava morando conosco na época, a fez calar, franzindo as 

sobrancelhas e tocando-lhe o braço: 

– Eva – disse -, se você passar para uma criança a ideia de que ela é “pobre” com 

essa idade, ela será “pobre” para o resto da vida. Sobrou um pouco daquela geleia 

caseira. Ela pode levar aquilo. 

Vovó achou um pedaço de papel de seda e um pedacinho de fita cor-de-rosa com 

os quais embrulhou nosso último pote geleia, e minha irmã foi saltitando para a 

escola no dia seguinte levando orgulhosamente seu “presente para os pobres”. 

E, para sempre depois disso, se havia um problema na comunidade, minha irmã 

naturalmente presumia que ela deveria ser parte da solução. 



TENTE ENTENDER O QUE O OUTRO ESTÁ DIZENDO 

 

UMA VEZ, QUATRO MENDIGOS se encontraram por acaso em uma 

encruzilhada: um turco, um árabe, um persa e um grego. Para celebrar o 

encontro, decidiram fazer uma refeição juntos. Reuniram os poucos centavos que 

tinham, com o intuito de comprar algo para a comemoração. Mas aí chegaram a 

um impasse. O que comprar com o dinheiro? “Uzum”, disse o turco. “Ineb”, disse 

o árabe. “Inghur”, disse o persa. “Staphilion”, disse o grego. Cada um deles havia 

feito sua escolha num tom decidido, e logo todos estavam discutindo ferozmente, 

cada um defendendo que sua escolha era a melhor. 

Nesse momento, passou por ali um sábio que conhecia todas aquelas línguas e 

revelou o absurdo da briga. 

— Cada um de vocês está sugerindo a mesma coisa, só que com palavras 

diferentes: uvas! 

Quantas vezes não nos inflamamos e saímos, de espada em punho, defendendo 

nossas opiniões, sem ao menos confirmar antes ou tentar entender o que o outro 

está nos dizendo? 

 

 

 

 

 



SINTA ORGULHO DE SEU TRABALHO 

 

O TRABALHO QUE CADA PESSOA EXECUTA é uma das fontes de motivação 

da empresa. Por isso, por mais simples que seja uma tarefa, devemos nos orgulhar 

dela. Quando Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, a classe 

alta americana se chocou. Como poderia um proletário assumir a liderança do 

país? Um senador fez um comentário irônico: 

– Vamos ver se o filho de um sapateiro tem condições de dirigir nosso país… 

Ao que Lincoln respondeu: 

– Que bom o senhor ter se lembrado de meu pai. Eu gostaria de ser um presidente 

tão bom quanto meu pai foi um bom sapateiro. Aliás, estou vendo que o senhor 

está usando um par de sapatos fabricado por ele. Aprendi a consertar sapatos 

com meu pai. Se algum dia os seus apresentarem algum problema, me procure 

que eu os consertarei. 

Não importa o que esteja fazendo, sempre tenha orgulho disso e crie algo 

especial, porque é nos detalhes que você deixa a sua marca. E a qualidade só é 

percebida quando nos diferenciamos pelos pequenos detalhes. O reconhecimento 

de um trabalho bem feito aumenta a motivação. E é disto que as empresas mais 

precisam: de pessoas motivadas. 
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