
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para 

você e todos os seus. Você sabe quem foi Anna Lins dos Guimarães Peixoto 
Bretas? É poetisa e contista brasileira que adotou o pseudônimo de Cora 
Coralina. Ela é natural de Goiás, e teve o seu primeiro livro publicado em 
1965. Nos deixou aos 10 de abril de 1985, aos 76 anos. Dos seus muitos 
escritos, pincelei uma frase que hoje vai nortear nossa meditação, e diz 
assim: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” 
Magnífica, não é mesmo? Pode até parecer óbvio, mas nem sempre é assim. 
Medite um pouquinho e você poderá observar que há muitos “ensinando” o 
que não praticam; por uma razão muito simples, o discurso não passou de 
retórica, não foi internalizado ou aprendido.   

 
Isto não aconteceu com Jesus, pois Ele sentenciou: “aprendei de 

mim, que sou manso e humilde de coração” (Mateus 11:29). Nele podemos 
encontrar “descanso para as nossas almas”, pois ele ensinava com autoridade, 
do seu próprio testemunho.   

 
Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirmou: “o que também 

aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei” 
(Filipenses 4:9). Deveriam imitá-lo porque assim o fazendo “o Deus de paz” 
seria com cada um daqueles. 

 
Mas não só aprendemos das pessoas, algumas situações e fatos 

podem nos trazer aprendizado, seja pelo “amor” ou pela “dor”. E foi esta a 
declaração de o Salmista fez a Deus: “Foi-me bom ter sido afligido, para 
que aprendesse os teus estatutos.” (Salmos 119:71) 

   
Nesse contexto, gostaria de compartilhar um escrito, de autoria 

desconhecida (agradeceria demais quem a pudesse declinar), intitulado “Eu 
aprendi”:   

 
EU APRENDI   
 



 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

Eu aprendi:  que não posso exigir o amor de ninguém, posso 
apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a 
vida faça o resto; que não importa o quanto certas coisas são importantes 
para mim, tem gente que não dá a mínima e jamais conseguirei convencê-las 
que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns 
segundos.   

  
Eu aprendi: Que posso fazer algo em um minuto e ter que 

responder por isso o resto da minha vida; que por mais que você corte o pão 
em fatias, esse pão continua tendo duas faces, e o mesmo vale para tudo o 
que cortamos de nosso caminho. 

  
Eu aprendi: Que os heróis são pessoas que fazem o que acham 

que devem fazer naquele momento, independentemente do medo que 
sentem; que perdoar exige muita prática; condenar é mais fácil! Que há muita 
gente que gosta de mim, mas que não conseguem expressar isso.    

 
Eu aprendi: Que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio 

justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar a minha vida. 
Que eu posso ficar furioso, tenho o direito de me irritar, mas não tenho o 
direito de ser cruel; que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são 
impossíveis. Será uma tragédia para o mundo se eu conseguir convencê-la 
disso.     

 
Eu aprendi: Que meu melhor amigo vai me machucar de vez em 

quando, que eu tenho que me acostumar com isso; que não é bastante ser 
perdoado pelos outros, eu preciso me perdoar primeiro; que, não importa o 
quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso.    

 
Eu aprendi: Que, quando duas pessoas discutem não significa que 

elas se odeiem. E quando duas pessoas não discutem não significa que elas se 
amem.   Eu aprendi: Que por mais eu queira proteger meus filhos, eles vão se 
machucar e eu também serei machucado, isso faz parte da vida; que minha 
existência pode mudar para sempre em poucas horas, por causa de gente que 
nunca vi antes; que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou 
mais sábio.    

 
Eu aprendi: Que a palavra amor perde o sentido, quando usada 

sem critério; que certas pessoas vão embora de qualquer maneira; quer você 
queira ou não; que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir 
pessoas, e saber lutar pelas coisas que acredita. 


