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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quinta-feira para 
você e todos os seus. Super-heróis. Quando pequenino você já teve algum? 
Quando estudava no primeiro grau, hoje chamado ensino fundamental, tive 
um amigo, Deodato Borges, que guardava os espaços reservados para o 
recreio para desenhar. Pegava um caderno e o transformava, como num passe 
de mágica, em um gibi, através de desenhos primorosos. Foi um dom que ele 
transportou para a vida de adulto. Deodato foi contratado pela Disney, 
cognominado de Mike.  

  
Como ninguém, ele desenhava o “Homem-Aranha”, e este 

personagem também passou a fazer parte da nossa infância. Gostava 
bastante, também, do Batman e Robin. Minha mãe até fez uma fantasia do 
Batman, para meu irmão, e do Robin para mim.  

  
Crescemos e, infelizmente, algumas pessoas trazem esse 

conceito de super-herói para sua vida, ou seja, exigimos de nós e daqueles 
que nos cercam a perfeição; não admitimos fracassos e erros e nessa 
desenfreada loucura almejamos ser pais perfeitos, queremos também filhos 
perfeitos, uma família perfeita, amigos perfeitos, trabalho perfeito, e a 
perfeição passa a ser uma condicionante para a almejada “felicidade”.  

  
Quando vamos para a Bíblia, descobrimos que essa 

“condicionante” (perfeição) simplesmente inexiste para a espécie humana. 
Não há homem ou mulher perfeitos, não somos super-heróis. Se você está à 
cata da perfeição, não a busque em você mesmo, ou, muito menos, em 
qualquer outra pessoa que faça parte dos seus relacionamentos. Se não a 
encontramos nas pessoas, mais improvável encontrá-la nas organizações ou 
instituições que, por sinal, são geridas por homens, tão falhos como cada um 
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de nós. O livro de Romanos, repetindo o livro de sabedoria (Eclesiastes 7:20), 
assevera que “não há nenhum justo, nem um sequer”.   

  
Bom, nesse ponto, você pode estar achando que eu estou 

trocando “alhos por bugalhos”, pois estávamos falando de “perfeição”, de 
“super-homem” e aí eu entrei noutro assunto: “justiça”. Acontece, porém, 
que não há perfeito que não seja justo, assim como não há justo que não seja 
perfeito. O perfeito é justo, e o justo é perfeito. Assim, se não podemos ser 
justos, obviamente a perfeição também não encontra morada em nós.   

  
Mas, não se desespere, chegará o tempo que “quando vier o 

que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.” (1ª Coríntios 13:10). 
Antes disso, nos conscientizemos das nossas incapacidades e limites.  

  
Dando uma busca em meus arquivos, encontrei um artigo de 

Stephen Kanitz, que foi publicado na Revista Veja (31.03.2004), edição 
1.847, que fala dessa nossa imperfeição. Compartilho:  

  

A CRISE DOS PAIS IMPERFEITOS  
  
Todo adolescente passa por uma crise muito pouco 

diagnosticada. Vou chamá-la de “Crise dos Pais Imperfeitos”, que surge 
quanto o jovem descobre que o pai e a mãe não são as pessoas perfeitas que 
eles imaginavam.  

  
Embora muitos pais nunca tenham insinuado nada nesse sentido, 

os próprios filhos os idealizam como perfeitos. Como não são, mais dia menos 
dia ocorre a grande decepção.  

  
Muitos pais pioram a situação dando a entender que nunca 

erram, que sabem tudo e que são, em suma, o máximo. Até o dia em que o 
mundo desaba, e a verdade nua e crua aparece: ninguém é perfeito.  

  
A maioria dos jovens sonha em ter pais perfeitos para sempre, 

um governo perfeito a cada eleição, em criar um mundo perfeito sem 
injustiças, onde até os grandes planos de governo funcionam porque serão 
sempre perfeitos.  

  
Essa crise traz também uma enorme insegurança pessoal. A 

redoma de vidro do pai herói e da mãe heroína se desfaz. Uma crise dessas 
mal resolvida pode se agravar e se transformar em desilusão, desânimo, o que 
pode levar à exclusão social e à perda de ambição. Pode também levar à 
depressão, ás drogas e, finalmente, ao crime, já que o mundo não é mais 
perfeito. Pode gerar desobediência à autoridade paterna, contestação e 
revolta contra os pais e as instituições que eles representam...  
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É uma revolta injusta contra os pais, já que ninguém é perfeito, 
e que se manifesta como uma recusa de fazer parte da sociedade de forma 
construtiva e incentiva a inserção social de forma destrutiva e violenta. 
Jovens se recusam a participar desta sociedade de várias maneiras, que 
prefiro não enumerar. Um dos sintomas é exagerar no intento de “ser 
diferente”, quando o normal é se inserir na sociedade sendo inovador e 
criativo.  

  
Por isso uma separação na família é tão devastadora para a 

maioria das crianças, não por causa da separação em si, mas porque antecipa 
em muitos anos a “Crise dos Pais Imperfeitos”. Quando ouvem o anúncio da 
separação, os filhos acabam tendo de lidar com duas crises ao mesmo tempo, 
e muitas crianças ainda são novas demais para aceitar a crise da imperfeição. 
Elas ainda precisam daquela imagem dos pais unidos na perfeição.  

  
...  
  
Diga aos seus filhos que você, os políticos, os governos são 

imperfeitos. Eu sei que a maioria dos pais adora mostrar o contrário, adora 
ganhar o filho num drible de futebol, com medo de que descubram a verdade. 
Posso garantir que eles já o achavam perfeito muito antes de você se mostrar. 
O que eles precisam aprender é a verdade.  

  
Portanto, mostre aos seus filhos que você não é perfeito. Ensine 

que não há utopias perfeitas, somente imperfeições a serem corrigidas. 
Comece de preferência nesta semana, aos poucos, para não os assustar.  

  
(www.kanitz.com.br)  
  
Eu e você não somos perfeitos, mas há um que é Perfeito, 

sejamos imitadores dEle:  
 
“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados;” 
(Efésios 5:1).  
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