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Meus queridos amigos, bom dia! Uma maravilhosa terça-feira 

para você e todos os seus entes queridos. Ao lermos o evangelho de Mateus, 
especialmente o capítulo 25, nos deparamos com um comportamento que 
perdura por muitos séculos: imediatismo. Desejamos tudo para “ontem” e nos 
impacientamos com a espera, por menor que ela seja. É isto que retiramos da 
parábola das dez virgens.  

  
A paciência não é algo comum nesta geração. Vemos isto no 

comportamento diário das pessoas, diante de um congestionamento no 
trânsito, numa fila no banco, na espera por um elevador, poucos conseguem 
aguardar a sua vez; uma conversão pela direita, uma corridinha para passar na 
frente dos outros, ou mesmo falar com o “gerente” para ver se ele não dá um 
jeito de resolver as coisas nos bastidores, sem que ninguém veja, são sintomas 
de um povo indisposto ao salutar exercício da espera.  

  
Infelizmente, tais comportamentos acontecem também nos 

relacionamentos. A multiplicação dos divórcios sinaliza que a precipitação, a 
corrida desenfreada na busca de um “par ideal”, tem causado rupturas que 
trazem malefícios para toda a sociedade. O certo é que famílias 
desestruturadas produzem uma sociedade doentia. O “difícil” perdeu lugar 
para o “fácil” e ninguém mais se dispõe a renúncias pessoais no objetivo de 
manter o lar. O amor deixou de ser decisão e hoje nada mais é do que um 
sentimento. Uma vez não satisfeito, na ausência de prazer, desfaz-se. Simples 
assim.  

  
Encontrei um conto muito interessante, lamentavelmente de 

autoria desconhecida (pois o seu autor é merecedor de todo o crédito), que 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin1cGg0aHSAhUGi5AKHbIfC8UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnaninha-sonhos.blogspot.com%2F2010%2F09%2Fmariposa-e-estrela.html&psig=AFQjCNGEYn64pkCZjx5hs4n4YxMknKY8EQ&ust=1487781702992470


 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

retrata o isolado sonho de uma mariposa. Inconformada com o 
comportamento mediano das suas primas e irmãs, resolveu sonhar mais alto, 
pacientemente e insistentemente saiu da “vala dos comuns” e buscou tocar as 
estrelas após cada crepúsculo. Compartilho: 

   

A MARIPOSA E A ESTRELA  
  
Conta a lenda que uma jovem mariposa de corpo frágil e alma 

sensível voava ao sabor do vento certa tarde, quando viu uma estrela muito 
brilhante e se aproximou.  

 
Ao voltar para casa, encontrou uma companheira e contou-lhe 

sua façanha e que havia descoberto o que era o amor, mas a amiga, muito 
friamente, lhe disse: que bobagem! As estrelas não foram feitas para que as 
mariposas possam voar em torno delas. Procure um poste ou um abajur e se 
apaixone por algo assim; para isso nós fomos criadas.  

  
Decepcionada, a mariposa resolveu simplesmente ignorar o 

comentário da amiga e permitiu-se ficar de novo alegre com a sua descoberta 
e pensava: que maravilha poder sonhar!  

  
Na noite seguinte, a estrela continuava no mesmo lugar, e ela 

decidiu que iria subir até o céu, voar em torno daquela luz radiante e 
demonstrar seu amor. Foi muito difícil ir além da altura com a qual estava 
acostumada, mas conseguiu subir alguns metros acima do seu voo normal. 
Entendeu que, se cada dia progredisse um pouquinho, iria terminar chegando 
à estrela, então armou-se de paciência e começou a tentar vencer a distância 
que a separava de seu amor.  

  
Esperava com ansiedade que a noite descesse e, quando via os 

primeiros raios da estrela, batia ansiosamente suas asas em direção ao 
firmamento.  

  
Sua amiga ficava cada vez mais furiosa e dizia: estou muito 

decepcionada com essa teimosia. Todas nós temos lindas queimaduras nas 
asas provocadas por lâmpadas! Você devia deixar de lado esses sonhos inúteis 
e arranjar um amor tangível.  

  
A jovem mariposa, triste porque ninguém respeitava os seus 

sentimentos, resolveu sair daquela comunidade. Mas, no fundo, ficou marcada 
pelas palavras duras da sua melhor amiga.  

  
Por algum tempo, tentou esquecer a estrela, mas seu coração 

não conseguia esquecer a estrela e, depois de ver que a vida sem o seu 
verdadeiro amor não tinha sentido, resolveu retomar sua caminhada em 
direção ao céu.  
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Noite após noite, tentava voar o mais alto possível, mas quando 
a manhã chegava, estava com o corpo gelado e a alma mergulhada na 
tristeza. Entretanto, à medida que ia ficando mais velha, passou a prestar 
atenção a tudo que via à sua volta.  

  
Lá do alto podia enxergar as cidades cheias de luzes, onde 

provavelmente sua amiga, primas e irmãs tinham encontrado um amor, mas, 
ao ver as montanhas, os oceanos e as nuvens que mudavam de forma a cada 
minuto, a mariposa começou a amar cada vez mais sua estrela, porque era ela 
quem a empurrava para ver um mundo tão rico e tão lindo.  

 
Muito tempo depois resolveu voltar à casa e aí soube pelos 

vizinhos que sua amiga, irmãs e primas tinham morrido queimadas nas 
lâmpadas e nas chamas das velas, destruídas pelo amor que julgavam fácil.  

  
A mariposa, embora jamais tenha conseguido chegar à sua 

estrela, viveu muitos anos ainda, descobrindo que, às vezes, os amores 
difíceis e impossíveis trazem muito mais alegrias e benefícios que aqueles 
amores fáceis e que estão ao alcance de nossas mãos.  

  
Com esta lenda aprendemos duas coisas: valorizar o amor e lutar 

pelos nossos sonhos, porque sabemos que é a busca por eles que nos faz feliz. 


