
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Bom dia, meus queridos amigos! Uma boa semana para você e 

toda sua família. Hoje temos um texto sobre maturidade. Enquanto alguns 
dizem que a Bíblia é um livro antiquado, ultrapassado, cada dia que passa 
observo exatamente o contrário. É atual, mais atual que o jornal da manhã de 
hoje.  

 
E sobre a maturidade a Palavra de Deus nos fala:  
 
“Quando eu era menino, falava como menino, pensava como 
menino e raciocinava como menino. Quando me tornei 
homem, deixei para trás as coisas de menino.” 1ª Coríntios 
13:11 
 
“Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de 
Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar 
novamente o fundamento do arrependimento de atos que 
conduzem à morte, da fé em Deus.” Hebreus 6:1  
 
Com esse prefácio, sigamos ao escrito de hoje:  
 

CANÇÃO NA PLENITUDE 
Lya Luft 
 
Não tenho mais os olhos de menina nem corpo adolescente, e a 

pele translúcida há muito se manchou.  
 
Há rugas onde havia sedas, sou uma estrutura agraudada pelos 

anos e o peso dos fardos bons ou ruins. (Carreguei muitos com gosto e 
alguns com rebeldia.)  

 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

O que te posso dar é mais que tudo o que perdi: dou-te os meus 
ganhos. A maturidade que consegue rir quando em outros tempos 
choraria, busca te agradar quando antigamente quereria apenas ser 
amada. 

 
Posso dar-te muito mais do que beleza e juventude agora: esses 

dourados anos me ensinaram a amar melhor, com mais paciência e não 
menos ardor, a entender-te se precisas, a aguardar-te quando vais, ... 
sobretudo força — que vem do aprendizado. Isso posso te dar: um mar 
antigo e confiável cujas marés — mesmo se fogem — retornam, cujas 
correntes ocultas não levam destroços, mas o sonho interminável...  

 
(O texto acima foi extraído do livro "Secreta Mirada", Editora Mandarim - São 
Paulo, 1997, pág. 151.) 

 


