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O PODER DE SE TORNAR 
Por Guy Hammond 

As chances de você nunca ter ouvido falar desse homem antes são altas, o que é triste, 
porque sem suas conquistas, nossas vidas seriam consideravelmente diferentes. A sua história, 
contudo é um tanto marcante. Seu nome é George Washington Carver. Em 1855 um dono de 
escravos branco comprou uma menina de 13 anos chamada Mary. Não se sabe ao certo quantas 
crianças Mary concebeu, mas se sabe que aos vinte e poucos anos (por conta das duras condições 
de vida como uma jovem escrava no sul dos Estados Unidos), ela perdeu três filhos que não 
chegaram aos 10 anos. Seu filho seguinte, George, nasceu durante a Guerra civil dos EUA. Seu pai 
foi um escravo de uma fazenda vizinha de onde se extraía madeira, ele morreu em um acidente 
enquanto trabalhava, isso aconteceu logo depois do nascimento de George.  

A borda oriental do Missouri foi um local de intensa guerrilha, e Mary e George juntamente  
com os outros escravos eram pressas dos saques e matanças dos soldados confederados. Próximo 
ao fim da guerrilha um grupo de homens cavalgou adentro da terra à procura de dinheiro. Mary e o 
menino George foram sequestrados e levados para a confederação do Arkansas. Foi nesse período 
que Mary, jovem, porém muito velha em seus vinte e poucos anos, morreu. Então George 
Washington Carver cresceu como um escravo no extremo sul dos Estados Unidos no final do século 
XIX, sem os pais. 

Um começo não tão favorável para qualquer pessoa, certo? De qualquer forma, para encurtar 
uma longa história, George eventualmente ganhou sua liberdade e enquanto jovem entrou em uma 
escola. Tornou-se um bacharel em ciência em 1894 e mestre em 1896 na Universidade de agricultura 
do Estado de Iowa. Tornou-se um membro do corpo docente da Universidade de agricultura e de 
mecânica do estado de Iowa, onde era responsável pelo laboratório de bactérias da escola no 
departamento de botânica sistemática.  

Seu trabalho com agricultura transformou produtos de fazenda em aplicações industriais. Sua 
pesquisa resultou em 118 produtos, muitos dos quais nós usamos no nosso dia a dia, até hoje. Por 
causa da sua genialidade, nós detemos as invenções dos seguintes produtos; 

 

 Adesivos  Café instantâneo  Creme de barbear 

 Alvejante  Tempero de carne  Açúcar refinado 

 Molho chili  Condicionadores de solo  Talco 

 Corante 

 

 Shampoo 

 

 MANTEIGA DE 
AMENDOIN 

Você pode reparar que eu destaquei as palavras “manteiga de amendoim”. Em minha opinião, essa 
realização é sem dúvidas a melhor do senhor Carver. É a melhor invenção desde o zíper! George 
Washington Carver foi honrado pelo presidente Franklin D. Roosevelt. Um parque nacional foi 
nomeado em sua homenagem. Além disso, ele recebeu um doutorado honorário do Simpson College 
e foi membro da Royal Society of Arts em Londres, Inglaterra.  

 Bem incrível, não é? Tudo isso de um escravo que foi criado órfão no abusivo sul dos EUA 
no final do século XIX. George Washington Carver é reconhecido na história como uma das maiores 
mentes da ciência que o mundo já produziu.  

 Eu amo histórias como essa; alguém que supera as contrariedades, que não escuta as 
críticas, que vence e se torna algo que o resto do mundo consideraria impossível.  
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 Antes de Walt Disney construir o império que todos conhecemos hoje, ele foi demitido por 
um editor de jornal porque “tinha falta de imaginação e não tinha boas ideias”. Com 22 anos, Oprah 
Winfrey foi demitida de seu cargo como repórter porque ela era “imprópria para televisão.” Lady GaGa 
foi demitida apenas 3 meses depois do seu primeiro negócio com uma gravadora porque eles 
achavam que ninguém iria comprar sua música. 

 Como seguidores de Cristo, nós também somos vencedores; pessoas que são capazes de 
fazer coisas surpreendentes com nossas vidas, independentemente do que outros dizem ou pensam 
sobre nós, independentemente de quem nós fomos quando estivemos em nosso pior momento. Na 
passagem a seguir nós temos uma breve declaração que exclama triunfo e vitória aos cristãos.  

João 1: 10-13:  
“10 A Palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. 11 Aquele que 
é a Palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. 12 Porém alguns creram nele e o 
receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 13 Eles não se tornaram filhos de Deus 
pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano; o próprio Deus é quem 
foi o Pai deles.”  

A versão em inglês NRSV1 traduz a segunda metade do versículo 12 como: “Mas todos aqueles que 
o receberam, que creram em seu nome, ele lhes deu o PODER DE SE TORNAREM filhos de Deus.” 
(tradução livre para o português).   

 Após assistir ao filme “ENCONTRANDO GUY”, deve estar claro para você que eu sou um 
verdadeiro vaso quebrado. Está muito claro para Deus o que eu realmente sou também; Ele vê todo 
o pecado, toda a dor, as inseguranças, as verrugas e tudo o mais. Eu não sei você, mas é tão fácil 
para mim, quando vejo quem eu realmente sou diante de Deus, quando minhas falhas estão 
evidentes e nuas aos Seus olhos; sentir-me como se eu fosse um fracasso, e incapaz de fazer algo 
bom com a minha vida, principalmente quanto considero as minhas atrações pelo mesmo gênero. 
Ainda assim Deus, de alguma forma, é capaz de me enxergar, com fraquezas e tudo o mais, e 
acreditar que eu posso me tornar muito mais. De fato, Ele dá a mim e a você o PODER de nos 
tornarmos muito mais. 

  Enquanto livros de autoajuda e livros sobre psicologia abundam, e a ajuda profissional de 
um terapeuta tem lá seus créditos, absolutamente nada pode ocupar o lugar de Deus, que possui 
em sua própria natureza, o desejo de nos ver ascender, conquistar, melhorar, e se tornar muito mais 
do que o quem somos atualmente. 

 Quando Lucas fala no capítulo 17 que o Reino de Deus está dentro de nós, o que é isso se 
não uma maneira de dizer que nós temos o “poder de nos tornar”? 

 Quando Paulo, em Filipenses diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, o que é isso 
se não outra maneira de dizer que nós temos o “poder de nos tornar”? 

 Quando João nos diz que “todo filho de Deus pode vencer o mundo”, não está ele nos 
dizendo que temos o “poder de nos tornar”? 

Quando Jesus estava no mundo Ele sempre viu o potencial das pessoas. Ele via as pessoas como 
“diamantes brutos”, que só precisavam ser refinados e polidos. É assim que Deus te vê! Deus vê que 
cada um de nós possui possibilidades inimagináveis; habilidades e talentos reprimidos implorando 
para serem descobertos e exercitados. George Washington Carver, Walt Disney, Oprah Winfrey e 
Lady GaGa conseguiram vencer as probabilidades para se tornarem algo que muitos julgavam 
impossível. Imagine eu e você que estamos em Cristo, que temos o Espírito Santo habitando em 
nós?  

                                                             
1 NRSV - New Revised Standard Version -  John 1:12 - 12 But to all who received him, who believed in his name, he gave 
power to become children of God. (destaque dado pelo autor) 
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 Não deixe suas falhas e erros passados te decepcionarem. Vá e faça algo bom para Deus. 
Você é um vencedor em Jesus porque ele te deu o poder de se tornar muito mais do que você 
costumava ser ou quem você é hoje! 
 

———————————————————————————————————————————— 
As reflexões apresentadas nessa aula foram tiradas do livro MESSED UP: Proof That You’re More to God Than 
Your Mistakes (BAGUNÇADO: Uma  prova de que você é mais para Deus so que os seus erros) de Guy 
Hammond publicado por Illumination Publishers. Elas acompanham o filme sobre a vida de Guy Hammond 
ENCONTRANDO GUY pela One Compass Media.  
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