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Bom dia, meus queridos amigos. Uma magnífica quarta-feira para 

você e todos os seus entes familiares. Minha tia (Almerinda), já falecida, tinha 
uma expressão que costumava repetir: “Velho é a imagem do diabo”. Com 
certeza a sua concepção do “diabo” era bem distorcida da realidade, dado 
que se o diabo fosse feio ou tivesse uma aparência repugnante, teria a sua 
ação, na nossa vida, seriamente prejudicada, pois o manteríamos a distância.  

 
Uma outra impressão que podemos tirar dessa expressão é que 

ela não aceitava a velhice como um processo natural e inafastável. Aliás, a 
longevidade é uma bênção concedida pelo Senhor, inclusive prometida aos 
filhos que honram ao pai e a mãe (Êxodo 20:12; Efésios 6:2).  

  
Embora não valorizada no contexto ocidental, os idosos são 

extremamente valorizados pelos orientais.  
  
Encontrei um texto, sobre Cacilda, idosa com 92 anos, que tem 

muito a nos ensinar sobre como manter a juventude, apesar dos anos vividos. 
O escrito, intitulado “Lição de Vida de Dona Cacilda”, é de autoria 
desconhecida. Segue adiante:   

  

A LIÇÃO DE VIDA DE DONA CACILDA   
  
O seu nome é Cacilda, uma senhora de 92 anos, miúda, e tão 

elegante, que todo o dia, às 08h da manhã, ela já está toda vestida, bem 
penteada e discretamente maquiada, apesar de sua pouca visão.  

  
Hoje ela passa por uma nova fase em sua vida, mudou-se para 

uma casa de repouso. Seu esposo, com quem conviveu setenta anos, faleceu 
recentemente, e não vislumbrou outra solução. Depois de esperar, 
pacientemente, por duas horas na sala de visitas, ela deu um lindo sorriso 
quando a atendente veio dizer-lhe que seu quarto estava pronto.  
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Enquanto ela manobrava o andador, vagarosamente em direção 
ao elevador, dei-lhe uma descrição do seu minúsculo aposento, detalhando as 
cortinas floridas que enfeitavam a janela. Ela me interrompeu com o 
entusiasmo de uma garotinha de poucos anos, expressando: “Ah, eu adoro 
cortinas floridas”.  

  
Mas dona Cacilda, objetei, “a senhora ainda nem viu o seu 

quarto...”.  
  
- “Isso não tem nada a ver”, respondeu. Acrescentou:  
  
- “Felicidade é algo que você decide por princípio. Se eu vou 

gostar, ou não, dos meus aposentos, não depende de como a mobília vai estar 
arrumada... vai depender de como eu preparo minha expectativa. E eu já 
decidi que vou que vou adorar. É uma decisão que tomo todos os dias, logo 
quando acordo. Sabe, eu poderia passar o dia inteiro na cama, contando 
dificuldades que eu tenho em certas partes do meu corpo que já não 
funcionam bem... ou posso levantar da cama agradecendo pelas outras partes 
que ainda me obedecem.”  

  
- Assim a senhora falando, parece tão simples, replicou a 

atendente.  
  
- “Nem tanto, mas é muito bom saber que ainda posso dirigir 

meus pensamentos e escolher, em consequência, os meus sentimentos. Cada 
dia é um presente, e enquanto meus olhos se abrirem, vou focalizar todas as 
minhas forças no novo dia, mas também as lembranças alegres que eu guardei 
para esta época da vida. A velhice é como uma conta bancária: você só retira 
aquilo que guardou. Então, eis o meu conselho, deposite um monte de 
alegrias e felicidades na sua conta de lembranças. Para esses depósitos, não 
tem idade, sabe, eu continuo depositando e acredito que, por mais complexa 
que seja a vida, sábio é quem a simplifica.”  

  
- “Sabe”, continuou dona Cacilda, eu tenho até uma receita para 

quem almeja se manter sempre jovem. Você quer anotar?  
  
1) Jogue fora todos os números não essenciais para sua 
sobrevivência. Isso inclui idade, peso e altura. Deixe o médico se 
preocupar com eles, para isso é que ele é pago;  
  
2) Frequente, de preferência, seus amigos alegres; os que 
reclamam de tudo e que estão sempre questionando algo, devem 
ser evitados;  
  
3) Continue aprendendo; aprenda mais sobre computador, 
artesanato, jardinagem, tudo o que lhe possa acrescentar. Não 
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deixe o seu cérebro desocupado; uma mente sem uso pode ser 
chamada de Alzheimer;  
  
4) Valorize as coisas simples;  
  
5) Ria sempre, muito e alto, se possível. Ria até perder o fôlego; 
ria para você mesma no espelho; ao acordar, sorria; antes de 
dormir, sorria;  
  
6) Lágrimas vão acontecer, é obvio. Aguente, administre, sofra e 
siga em frente; não deixe que a preocupação de hoje venha a 
ocupar o dia de amanhã;  
  
7) Esteja sempre rodeado daquilo que você gosta: família, 
animais, lembranças, música, plantas, hobby, o que for. Seu lar 
deve ser o melhor refúgio; sua mente, sempre ocupada com 
Filipenses 4:8: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o 
que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, 
se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.”;  
  
8) Aproveite sua saúde. Se for boa, preserve-a. Se está instável, 
melhore-a da maneira mais simples: caminhe, sorria, beba 
bastante água, ore constantemente por ela, veja comédias, leia 
piadas ou se delicie com bons filmes de aventuras, romances e 
comédias;  
  
9) Não faça viagens de remorsos. Não espere a aposentadoria 
para viajar, talvez a sua saúde não permita tal intento. Vá a um 
shopping, pegue carona em um cometa, imagine-se nas nuvens, 
mas evite viagens ao passado, pois você pode ficar retido numa 
estação errada.  
  
10)  Diga a quem você ama, que você realmente a ama e diga 
isso em todas as oportunidades, através de um olhar, do toque, 
das palavras, das ações diárias e do carinho. Seja feliz e ame, 
não esperando retribuição; caminhe pela mesma graça que você 
recebeu do Senhor, lembrando que é “de graça”, não exige 
retribuição ou pagamento.  
  
 

 


