
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. Pressa, todos temos pressa. Talvez seja o mal do século, tudo 
tem que ser para ontem. O trânsito nos toma a paciência, queremos chegar 
logo e nesse objetivo algumas regras de trânsito são “flexibilizadas”. Se não há 
câmeras, muitos passam o sinal no amarelo (ainda dá tempo), cortam pela 
direita, buzinam, reclamam. Nas filas, defronte ao elevador, nos bancos, nos 
restaurantes, tem-se que dar um “jeitinho”, não há como esperar, “tempo é 
dinheiro”.  

 
E o que nos diz a Bíblia sobre a pressa? Nos livros de sabedoria 

encontramos: “o de ânimo precipitado demonstra loucura” (Provérbios 
14:29); “Não é bom agir sem refletir; e o que se apressa com seus pés erra 
o caminho” (Provérbios 19:2); “Como a cidade derrubada, que não tem 
muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito” (Provérbios 
25:28); “Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a 
pronunciar palavra alguma diante de Deus que está nos céus...” (Eclesiastes 
5:2); “Tudo tem ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo 
do céu” (Eclesiastes 3:1). 

 
Gilbert Keith Chesterton, escritor, poeta, filósofo e teólogo 

londrino, sobre a pressa escreveu: “Uma das grandes desvantagens de termos 
pressa é o tempo que nos faz perder”. Henry David Thoreau, poeta, pesquisador 
e filósofo estadunidense também teceu um pensamento sobre a pressa, assim 
aduzindo: “Nada é tão útil ao homem como a resolução de não ter pressa”. 

 
Finalmente, ainda sobre pressa, Patrícia Clifford, profissional de 

comunicação da Philadelphia, sabiamente assentou: “O trabalho irá esperar 
enquanto você mostra às crianças o arco-íris, mas o arco-íris não espera 
enquanto você está trabalhando”. 
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Sobre pressa, Gina Barret Schlesinger, em “Histórias para 
aquecer o coração”, da Editora Sextante, escreveu: 

 

COM PRESSA 
 
Eu estava com pressa. Passei correndo pela sala de jantar usando 

o meu melhor vestido, concentrada em me preparar para um encontro de 
negócios noturno. Gil, minha filha de quatro anos, estava dançando ao som de 
sua música favorita, Cool, do filme “Amor, sublime amor”. 

 
Eu estava com pressa, à beira de chegar atrasada. No entanto, 

uma vozinha dentro de mim disse: “PARE”. 
 
Então parei. Olhei para ela. Aproximei-me, peguei sua mão e a 

rodopiei. Minha filha de sete anos, Caitlin, entrou em nossa órbita e eu também 
a peguei. Nós três dançamos alucinadamente pela sala de jantar até chegarmos 
à sala de estar. Ríamos. Rodopiávamos. Será que os vizinhos podiam ver a 
loucura pelas janelas? Não tinha importância. A música chegou ao fim com um 
floreio dramático e nossa dança terminou com ela. Dei uma tapinha em seus 
traseiros e mandei que fossem tomar banho. 

 
Elas subiram as escadas, sem fôlego, seus risinhos ricocheteando 

pelas paredes. Voltei aos meus afazeres. Estava dobrada para frente, enfiando 
papéis em uma pasta, quando ouvi a mais nova falar para irmã: 

 
- Caitlin, você não acha que a mamãe é a melhor de todas? 
 
Congelei. Eu quase correra pela vida, perdendo aquele momento. 

Meu pensamento foi para os prêmios e os diplomas que cobriam as paredes do 
meu escritório. Nenhum prêmio, nenhuma realização que eu jamais alcançara, 
poderia se comparar a isso: “Você não acha que a mamãe é a melhor de todas?” 

 
Minha filha disse isso quando tinha quatro anos. Não espero que 

ela o diga com catorze. Mas, aos quarenta, se ela se inclinar por cima daquela 
caixa de pinho para dizer adeus para o recipiente descartado da minha alma, 
quero que o diga: “MAMÃE ERA A MELHOR DE TODAS!”. 

 
Não combina com meu currículo, mas quero isso gravado na minha 

lápide. 
 


