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O SOLÍCITO 
 

Deixe-me apresentar-lhe o irmão do mártir. Seu nome é 
Pedro Solícito. A diferença básica entre o mártir e o solícito é que 
este último deseja que todas as pessoas, em todos os lugares, 
aprovem tudo o que ele faz. 

No filme Forrest Gump, Tom Hanks faz o papel de um 
homem com problemas mentais, que era o solícito supremo. 
Espalhando sua filosofia simples (“A vida é como uma caixa de 
bombons”), ele se esforçava para ajudar a todos. Seu desejo de 
agradar as pessoas o colocou em várias situações históricas 
interessantes – ganhou uma medalha por salvar um companheiro na 
Guerra do Vietnã, participou de uma manifestação contra a guerra, 
informou uma invasão no Hotel Watergate. Só queria ser um bom 
menino. Só queria ver todas as pessoas felizes. 

Os solícitos são assim, costumam seguir a maioria, com 
medo de expressar opiniões sinceras. Em muitos casos são carentes 
de atenção que aprenderam desde cedo que a melhor forma de 
conseguir aprovação é não criar problemas. Concordar com todos 
para obter sucesso. 

O solícito pode se dar bem por algum tempo. Um dia, 
porém, começa a pensar: “E, eu, como fico? E minhas necessidades? 
Quando alguém vai atender às minhas necessidades?” 

E aí você ouve as pessoas dizerem: “Não entendo. Como ela 
pode abandonar o marido e os filhos daquele jeito? Nem parece ela”. 

Não, nem sempre as coisas acabam assim, mas esta é uma 
razão por que os casados com solícitos precisam buscar abrir as 
portas da comunicação, fazendo perguntas como: “O que você quer 
neste caso? Vamos... diga-me o que você realmente quer”. 

Na maior parte das vezes, o marido fica mais do que feliz em 
tirar proveito do estilo de vida da esposa solícita, em vez de se 
esforçar para ajudá-la a superá-lo. Fica feliz em ver a esposa 
correndo em volta dele, com um sorriso artificial no rosto, fazendo 
tudo pelo marido e ele nem percebe que o olhar por trás do sorriso 
está se tornando cada vez mais irado... até que seja tarde demais. 

Em meus aconselhamentos, aprendi a fazer certas perguntas 
que ajudam a determinar se uma pessoa é solícita. “Se você está 
num restaurante, e o garçom lhe serve um prato que você não pediu, 
o que você faz? Manda de volta para a cozinha ou aceita e come, 



apesar de não ter sido sua escolha?” O solícito geralmente come a 
comida, porque não deseja criar problemas, e depois ainda dá uma 
gorjeta! 

Minha esposa, Sande, tem algumas características do 
solícito, e elas se manifestaram em uma noite em que jantávamos 
num restaurante muito bom. Não costumamos ir a restaurantes 
caros, mas, quando vamos, pedimos coisas que geralmente não 
pedimos em outros lugares. Pedi pato assado, e Sande pediu salmão. 
Quando seu prato chegou, o peixe ainda parecia pronto para saltar 
correnteza acima para desova. Sande comentou que estava mal 
passado, mas começou a comer as partes que estavam bem assadas. 

Pensei comigo mesmo: “Não vou pagar por este prato!”. 
Chamei o garçom, disse-lhe que o salmão estava mal passado e pedi 
para que levasse o prato de volta à cozinha. Ele se desculpou e 
retirou o prato imediatamente. O maître veio à mesa logo a seguir e 
expressou sinceras desculpas. Dois minutos depois o gerente pediu 
desculpas em nome do chefe, que estava preparando uma sobremesa 
especial para nós, cortesia da casa, para se desculpar pelo prato que 
não fora preparado corretamente. 

Depois de alguns minutos, o salmão estava de volta à mesa, 
assado com perfeição. Quando terminamos, o maître nos trouxe a 
sobremesa: sorvete de merengue flambado, com cobertura de 
marshmallow e calda de morangos frescos! 

Desde então, sempre que vou a esse restaurante reclamo do 
preparo do prato na esperança de ganhar outra sobremesa deliciosa 
(estou brincando, é claro. Mas faria qualquer coisa por sorvete de 
merengue). 

 
Kevin Leman 

(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão).  
 


