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Queridos amigos, bom 
dia! Uma ótima segunda-feira para 

você e todos os seus entes 
queridos. Se há uma 
característica muito própria 
dessa nossa geração é a falta 
de tempo. As ocupações 
diárias nos tomam todo o dia 
e quando chega à noite 
estamos exaustos, sem forças 
para qualquer outra atividade. 
Infelizmente é um mal de 
atinge não somente os adultos 

como também as crianças.  
  

E nesse caminhar 
frenético, como bem ressaltou 

Rubem Alves, não temos tempo para 
ouvir. O dito autor sugeriu até que tivéssemos aulas de “escutatória”, ao 
invés de oratória, tamanho o isolamento que estamos tomando uns dos outros.  

  
E se estamos nos distanciando uns dos outros, igual 

comportamento temos assumido com relação a Deus, até porque no resumo da 
Lei, que encontramos em Marcos 12:30-31, o amar ao Senhor é imediatamente 
sucedido do amor ao próximo e, nesta condição, são indissociáveis.  

  
Mas Rubens Alves não para por aí, pois ele revela que o exercício 

do ouvir é indispensável para aprofundar o seu conhecimento de Deus, pois 
“Deus é isto: A beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber 
ouvir os outros: a beleza mora lá também.”  

  
E quando devemos parar para ouvir? Nos diz o referido autor que 

o dia é hoje, neste momento, pois “a vida não pode ser economizada para 
amanhã; acontece sempre no presente”.  

  
E nesse mote, ou seja, na necessidade do ouvir, do exercício da 

“escutatória”, encontrei um texto que gostaria muito de compartilhar. Segue 
adiante:  

  

SONS INAUDÍVEIS  
  
Um rei mandou seu filho estudar no templo, com o objetivo de 

prepará-lo para ser uma grande pessoa. Quando o príncipe chegou ao templo, 
o pastor o mandou sozinho para uma floresta.  

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_iIHLi6HQAhXLj5AKHVlNA9EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Faquieuaprendi.blogspot.com%2F2014%2F11%2Fescutar-ou-ouvir-ouvido-de-mercador.html&bvm=bv.138169073,d.Y2I&psig=AFQjCNExgLcedzF3IDKpwshBw_dVu95AwA&ust=1478966985773012


 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Ele deveria voltar um ano depois, com a tarefa de descrever 
todos os sons da floresta. Retornando ao templo, após um ano, o pastor lhe 
pediu para descrever todos os sons que conseguira ouvir.  

  
Então disse o príncipe:  
  
"Pastor, pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o 

alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zumbido das abelhas, o 
barulho do vento cortando os céus..."  

  
E ao terminar o seu relato, o pastor pediu que o príncipe 

retornasse a floresta, para ouvir tudo o mais que fosse possível.  
  
Apesar de intrigado, o príncipe obedeceu a ordem do pastor, 

pensando: "não entendo, eu já distingui todos os sons da floresta...". Por dias 
e noites ficou sozinho ouvindo, ouvindo, ouvindo... mas não conseguiu 
distinguir nada de novo além daquilo que havia dito aquele velho pastor.  

  
Porém, certa manhã, começou a distinguir sons vagos, diferentes 

de tudo o que ouvira antes. E quanto mais prestava atenção, mais claros os 
sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta do rapaz.  

  
Pensou: "esses devem ser os sons que o pastor queria que eu 

ouvisse...". E sem pressa, ficou ali ouvindo e ouvindo, pacientemente.  
  
Queria ter certeza de que estava no caminho certo. Quando 

retornou ao templo, aquele experiente pastor lhe perguntou o que mais 
conseguira ouvir.  

  
Paciente e respeitosamente o príncipe disse:  
  
- Pastor, quando prestei atenção pude ouvir o inaudível som das 

flores se abrindo, o som do sol nascendo e aquecendo a terra e da grama 
bebendo o orvalho da noite... O pastor sorrindo, acenou com a cabeça em 
sinal de aprovação, e disse:  

  
- Ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se tornar uma 

grande pessoa. Apenas quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus 
sentimentos mudos, seus medos não confessados e suas queixas silenciosas, 
uma pessoa pode inspirar confiança ao seu redor; entender o que está errado 
e atender as reais necessidades de cada um.  

  
O Final de uma relação começa quando as pessoas ouvem apenas 

as palavras pronunciadas pela boca, sem se atentarem no que vai no interior 
das pessoas para ouvir os seus sentimentos, desejos e opiniões reais.  
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É preciso, portanto, ouvir o lado inaudível das coisas, o lado não 
mensurado, mas que tem o seu valor, pois é o lado do ser humano.  

  
Como está a sua agenda hoje? Será que você tem algum tempo 

para me ouvir?  
 

 


