
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

e todos os seus. No início dessa semana, trocava algumas ideias com meu amigo 
de trabalho (Renato César), e juntos fazíamos a conta, do quanto nos falta para 
a aposentadoria. Trabalhar no Judiciário, nos dias de hoje, tem sido uma 
atividade que não nos traz mais satisfação, considerando que o seu mister, ou 
seja, trazer justiça a sociedade foi substituída por discussões intermináveis de 
filigranas jurídicas.  

 
De outra banda, vivemos tempos difíceis em todos os aspectos e 

na área dos relacionamentos não tem sido diferente. O trabalho que antes nos 
dava satisfação, ao longo dos anos vem se tornando um palco de guerras e 
disputas, e à medida que a economia em frangalhos vai deteriorando os salários, 
a acirrada luta por cargos, funções e outras vantagens tem formado fronts de 
batalha onde sagrar-se-á vencedor aquele que maior "conhecimento" tiver. 

   
Assim, diante dessa realidade, prosseguimos cansados, 

desmotivados, contando os dias, meses e anos que nos faltam para a 
aposentadoria. Enquanto ela não chega, nosso refrigério vem dos encontros 
diários com esses anjos que Deus nos emprestou a quem chamamos de filhos. 

   
Sobre esse bem maior, Max Lucado escreveu:   
 

MILAGRES DIÁRIOS  
  
Na medida em que olho ao meu redor, enxergo cada vez mais 

coisas que eu havia rotulado 'é para ser esperado ' que merecem ser rotuladas, 
'Já pensou!?'  



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

  
Há tempos atrás, no final do dia eu que entrava no quarto de três 

meninas [minhas filhas]. Seus cobertores geralmente estavam fora do lugar, 
então eu as cobria de novo. Seus cabelos geralmente ficavam cobrindo seus 
rostos, então eu ajeitava. E, uma por uma, eu me abaixava e beijava as testas 
dos anjos que Deus havia me emprestado. Daí eu parava junto à porta e tentava 
compreender porque neste mundo Deus havia confiado a um cara desajeitado 
feito eu a tarefa de amar e guiar aqueles tesouros.   

 
Mas, eu aprendi a não deixar de valorizar esses milagres diários. 

Se eu abrir meus olhos e observar, há muitos motivos para olhar para a Fonte 
de tudo isso, e simplesmente dizer obrigado! Poxa, já pensou? 

 
Mateus e Davi, filhinhos, amo profundamente vocês. Todos os dias 

agradeço ao meu Paizinho do Céu por tão grande e imerecidas bênçãos. 
 


