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Bom dia, meus queridos amigos! Mais uma segunda-feira em nossas 

vidas que espero seja proveitosa para você e todos os seus. Antonie Jean 
Baptiste Marie Roger Foscolombe de Saint-Exupéry, nasceu em 29 de junho 
de 1900, na cidade francesa de Lyon. Desde pequenininho era um apaixonado 
pela aviação e mecânica. 

  
Na Primeira Guerra Mundial iniciou o serviço militar no 2º 

Regimento de Aviação de Estrasburgo, obtendo o brevê de piloto civil em 17 de 
junho de 1921, na cidade de Rabat. Em 1926 é admitido na Aéropostale (antiga 
Sociedade Latécoère de Aviação), iniciando a sua carreira como piloto 
comercial.  

 
Mas, apesar do amor que Saint-Exupéry pelo mundo da aviação, 

destacou-se ao escrever um best-seller chamado de “O Pequeno Príncipe”. 
Numa linguagem simples, este pequeno livro traz ensinamentos enriquecedores 
para os relacionamentos humanos. Destaco alguns trechos:  

 
“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 
cativas”;  
“É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou”;  
“Poucas pessoas se ocupam de coisas que não sejam si 
mesmas”;  
“A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa 
cativar”;  
“Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos”;  
“Eis o meu segredo: é muito simples, só se vê bem com o 
coração”.  
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Com esses destaques da obra o “Pequeno Príncipe”, tenho como 
oportuno fazer um questionamento: Será que, no nosso cotidiano, não estamos 
“esquecendo do principal” nas nossas vidas? 

 
Em resposta, trago a colação um texto de Alexandre Rangel que 

integra o seu livro “Belas Parábolas sobre o Amor”, da ed. Leitura.  
 
Sigamos ao escrito com algumas poucas adaptações:  
 

NÃO SE ESQUEÇA DO PRINCIPAL  
 
Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, 

passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá de dentro 
lhe dizia: 

 
- Entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não esqueça do 

principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se 
fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça do 
principal...  

 
 
A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. 

Fascinada pelo ouro e pelas joias, colocou a criança no chão e começou a 
juntar, ansiosamente, tudo o que podia no seu avental.  

 
A voz misteriosa falou novamente:  
 
- Você só tem oito minutos.  
 
Esgotados os oito minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras 

preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou... Lembrou-se, então 
de que a criança lá ficara e a porta estava fechada para sempre!  

 
A riqueza durou pouco e o desespero, sempre.  
 
O mesmo acontece, por vezes, conosco. Temos, em média, de 70 

a 80 anos para viver (alguns mais) neste mundo, e uma voz sempre está a nos 
advertir: ‘Não se esqueça do principal!’ E o principal são os valores espirituais 
[“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras 
coisas vos serão acrescentadas” Mateus 6:33], a vida, os amigos, o amor!  

 
Mas a ganância, a riqueza, o trabalho, as viagens, o consumo, a 

vaidade, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando 
de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, 
“que é invisível aos olhos”.  

 



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Que jamais nos esqueçamos de que a vida, neste mundo, passa 
breve e que a morte chega inesperadamente. E, quando a porta desta vida se 
fechar para nós, não há mais espaço para arrependimento e lamentação.  

 
Que neste novo dia não esqueçamos do PRINCIPAL. 

 


