
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 

Bom dia, meus queridos amigos! Uma magnífica quinta-feira para 
você e todos os seus. Pedagogia é a ciência que tem como objeto de estudo a 
educação, o processo de ensino e aprendizagem. Diz-se que uma ação é 
pedagógica quando traz, em si, instrução e educação.  

  
Para quem costuma ler a Bíblia, sabe o quanto ela é pedagógica, 

como, por exemplo, vemos no socorro diário do Senhor pelo seu povo, na 
travessia do deserto até a terra prometida. Segundo lemos, em Êxodo 16:14-
18, havia uma porção diária do “pão do céu”, o maná, que deveria ser colhido 
“conforme as necessidades alimentares de cada um, um ômer por cabeça”. O 
suficiente para um dia; pedagogicamente, aquilo que era recolhido além das 
necessidades, apodrecia.  

  
Se tivéssemos uma compreensão correta da oração do Pai Nosso, 

ao suplicarmos “O pão nosso de cada dia nos dá hoje” (Mateus 6:11), não 
estaríamos tão angustiados e presos a “maior prisão do mundo”, como o 
escritor Max Lucado ensina, a prisão do querer; do querer sempre mais.  

  
Encontrei um escrito, que desconheço a autoria, intitulado 

“Desejo o suficiente para você!”, que guarda conexão com o prólogo. Gostaria 
de compartilhar, posso? Então segue:  

  

DESEJO O SUFICIENTE PARA VOCÊ!  
  
Há pouco tempo, estava no aeroporto e vi mãe e filha se 

despedindo. Anunciaram a partida, elas se abraçaram e a mãe disse: - Eu te 
amo. Desejo o suficiente para você.  

  
A filha respondeu: - Mãe, nossa vida juntas tem sido mais do que 

suficiente. O seu amor é tudo de que sempre precisei. Eu também desejo o 
suficiente para você. Elas se beijaram e a filha partiu.  
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A mãe passou por mim e encostou-se à parede. Pude ver que ela 

queria, e precisava, chorar. Tentei não me intrometer nesse momento, mas 
ela se dirigiu a mim, perguntando:  

  
- Você já se despediu de alguém sabendo que seria para sempre? 

- Já - respondi. - Me desculpe pela pergunta, mas por que foi um adeus para 
sempre?  

  
- Estou velha e ela vive tão longe daqui. Tenho desafios à minha 

frente e a verdade é que a próxima viagem dela para cá será para o meu 
funeral.  

  
- Quando estavam se despedindo, ouvi a senhora dizer: desejo o 

suficiente para você. Posso saber o que isso significa?  
  
Ela começou a sorrir.  
  
- É um desejo que tem sido passado de geração para geração em 

minha família. Meus pais costumavam dizer isso para todo mundo. Ela parou 
por um instante e olhou para o alto como se estivesse tentando se lembrar em 
detalhes e sorriu mais ainda.  

  
- Quando dizemos “desejo o suficiente para você”, estamos 

desejando uma vida cheia de coisas boas o suficiente para cada dia da pessoa 
que amamos.  

  
Então, virando-se para mim, disse, como se estivesse recitando:  
  
- Desejo a você sol o suficiente para que continue a ter essa 

atitude radiante. - Desejo a você chuva o suficiente para que possa apreciar 
mais o sol. - Desejo a você felicidade o suficiente para que mantenha o seu 
espírito alegre. - Desejo a você dor o suficiente para que as menores alegrias 
na vida pareçam muito maiores. - Desejo a você que ganhe o suficiente para 
satisfazer os seus desejos materiais diários. - Desejo a você perdas o 
suficiente para apreciar tudo que possui. - Desejo a você alôs em número 
suficiente para que chegue ao adeus final.  

  
Ela começou então a soluçar e se afastou. Dizem que leva um 

minuto para encontrar uma pessoa especial, uma hora para apreciá-la, um dia 
para amá-la, mas uma vida inteira para esquecê-la. Aquela senhora muito me 
ensinou.  

 
 


