
A parábola do lápis 



Um menino olhava para a avó que estava a escrever uma 

carta. A certa altura, perguntou: 

- Estás a escrever uma história que aconteceu connosco?  

      E, por acaso, é uma história sobre mim? 



A avó parou de escrever a carta, sorriu e comentou com o neto: 

    - Estou a escrever sobre ti, é verdade. No entanto, mais 

importante do que as palavras, é o lápis que estou a usar. 

Gostaria que fosses como ele, um dia quando fores adulto.  

 



O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de 

especial. 

    - Mas ele é igual a todos os lápis que vi na minha vida! 

    - Tudo depende do modo como tu olhas para as coisas.  

Há nele cinco qualidades que, se as conseguires manter, 

farão de ti uma pessoa sempre em paz com o mundo. 



A primeira qualidade: tu podes fazer grandes coisas, mas 

não deves esquecer que existe uma Mão que guia os teus 

passos. A esta mão chamamos Deus, e Ele deve sempre 

conduzir-te em direção à Sua vontade. 



A segunda qualidade: algumas vezes, é preciso parar de 

escrever e usar o afiador. Isto faz com que o lápis sofra um 

bocado, mas deixa-o mais afiado e pronto para recomeçar. 

Portanto, aprende a suportar alguns sofrimentos, porque eles 

farão de ti uma pessoa melhor. 



A terceira qualidade: o lápis permite sempre que usemos uma 

borracha para apagar aquilo que está errado. Corrigir uma coisa 

que não fizemos bem não é algo de mal, mas é importante para 

nos manter no caminho da justiça. 



A quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a 

madeira ou a sua forma exterior, mas a grafite (carvão) que está 

dentro. Aceita-te como és e cuida daquilo que acontece dentro 

de ti. 



Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele deixa 

sempre uma marca.  

Da mesma maneira, tudo o que fizeres na vida vai deixar 

marcas, boas ou menos boas… procura ser consciente de 

cada ação que fizeres. 



 

Nenhum de nós é perfeito. Como seres humanos falhamos 

muitas vezes. A borracha são as nossas atitudes.  

Se estamos com Jesus e deixamos que ele cuide do nosso 

coração, com humildade, reconhecemos os erros (discutir 

com alguém, uma palavra que não deveria ser dita, um 

gesto que magoou/ feriu alguém…) podemos «consertar; 

arranjar», apagar e corrigir.  

É importante a reconciliação – perdoar e receber 

perdão.  



 

É muito importante aceitarmo-nos como somos e cuidarmos 

do nosso interior.  

A nossa coragem, a nossa persistência, o nosso querer o 

bem de todos é que faz a diferença. Ser sinal do amor de 

Deus na vida do próximo.  



 

A nossa vida, as nossas relações com os outros (a nossa 

grafite) deixam sempre marcas na vida uns dos outros. 

Marcas que podem ser positivas ou negativas- tudo depende 

de como nos expressamos, como comunicamos, o modo como 

testemunhamos o que somos.  



 

Desafio: vamos fazer um minuto de silêncio …  

 

• Que marcas deixo na vida das pessoas?  

• Qual é a importância do perdão na minha vida? 

  

 

Pensa: O melhor de mim está por chegar e se for 

semelhante ao de Jesus… melhor ainda.  



Bom ano letivo! 



Atividade: Que marca deixo na vida das pessoas?  
 

 

Cada turma personaliza o lápis e escreve a marca 

positiva que se compromete a deixar na vida dos 

colegas, professores, não docentes, família… 

                                                      Bom Trabalho! 

 

 

 
 


