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No fim do expediente na fábrica, em seu posto de trabalho, Sr. Martinez anotava os registros da 
produção quando um colega se aproxima e diz: 
-- É pra você ir até a sala do patrão. 
Martinez termina suas anotações e vai até a sala da presidência. Bate na porta que é aberta pelo 
secretário. O patrão de cara fechada, sem tirar os olhos dos papéis, diz a ele para se sentar, ao que 
Sr. Martinez agradece. 
-- Produziu muito no seu primeiro de mês de trabalho, fez um bom trabalho aqui, diz o presidente. 
-- Eu agradeço muito por estar aqui, responde o jovem senhor. 
-- Sr. Martinez o motivo de eu chamá-lo ao escritório é que estou precisando de um novo gerente 
para supervisionar o transporte e estoque; exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do 
interesse do senhor? 
-- É claro que sim, responde o Sr. Martinez com humildade. 
-- Antes de eu tomar a decisão final eu gostaria que trabalhasse um turno neste setor a semana que 
vem. Vai ter uma lista de 17 engradados que vai chegar, mas um dos engradados irá para um galpão 
separado. O patrão olha bem nos olhos do empregado e continua: 
-- Sr Martinez, quando fizer o relatório eu gostaria que pusesse que recebemos 16 engradados. 
-- Vão chegar 17 e o senhor quer eu escreva 16? Pergunta timidamente o Sr. Martinez. 
-- É isto mesmo, diz o patrão com naturalidade. Eu tenho um outro objetivo para o engradado extra. 
O Sr. Martinez abaixa a cabeça,  depois olha para o secretário que estava ao lado, sentindo-se 
acuado, enquanto o patrão escreve algo num papel. O secretário olha para ele com expectativa. 
O funcionário fica em silêncio, pensativo, quando o presidente tira os óculos e pergunta: 
-- Está no meu time, não está?  Como o funcionário nada responde, ainda meditando, ele emenda: 
-- Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time... 
Façamos o seguinte, pense um pouco e me dê uma resposta até as 10h de amanhã. Mas preciso 
saber, se você quer mesmo este cargo. 
O Sr. Martinez levanta-se e despede-se e sai da sala. -- Boa noite senhor! 
No dia seguinte pela manhã ele volta até a sala do presidente da empresa, respira fundo e bate na 
porta. O secretário abre a porta, ele entra e cumprimenta. 
-- Bom dia senhor! 
-- Bom dia, Sr Martinez como está o senhor esta manhã? 
-- Muito bem obrigado, e o senhor? 
-- Eu ainda não sei. Por favor, pode sentar. 
-- Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem! diz o patrão tirando os óculos. 
-- Sim senhor, eu tive. 
-- E o que decidiu, está no meu time? 
O funcionário respira fundo e diz: 
-- Sr. Terson, agradeço muito por ter um emprego aqui, mas não posso fazer o que pediu. 
-- E porque não ? Diz o patrão com a cara fechada. 
-- Porque é errado, senhor. E seria pra mim uma desonra perante Deus, perante minha família  e 
com a minha consciência. 
O presidente faz uma pausa, olha bem nos seus olhos e diz: 
-- Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? 
-- Sim senhor, eu sei e abaixou a cabeça, esperando o pior. 
O patrão olha para o secretário que dá um leve sorriso. O patrão levanta da sua mesa e estende a 
mão para o funcionário dizendo: 
-- Posso apertar sua mão? 



O rapaz levanta os olhos e mal pode acreditar, estende a mão sem entender. 
-- Meu jovem, você deu a resposta certa. Eu preciso de alguém para gerenciar o transporte e 
estoque, e sinceramente você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de 
confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. 
Atônito Martinez responde: 
-- Seria uma honra senhor. 
-- Ótimo, então o cargo é seu. Ele olha para o secretário que agora está sorridente e continua: 
-- Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários do setor. Meus Parabéns, 
Martinez, e... obrigado pela integridade, isto é raro. 
O funcionário agora sorridente vai saindo e cumprimenta também o secretário que lhe diz: 
-- Muito bem Martinez, depois de 6 candidatos, eu já estava ficando desanimado. 
Martinez sai da sala, exultando de contente, de retorno ao seu setor, levanta os braços como quem 
agradece ao céu.  
 
"E tudo quanto fizerem ou disserem seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus". 
Epístola de Paulo aos Colossenses 3:17 
Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=VQ8iz7OshA4 
 


