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Na sua vida, tem 
ALGO FALTANDO? 

Você se sente encabulado ou triste 
porque existe algo faltando na sua 
vida? 
Passar no concurso, falar inglês, 
emagrecer? 
Sente vergonha ou frustração por ter 
que se matar de estudar ou algo 
assim? Por perder coisas, ou não ter 
algo em sua vida atualmente? 

Este é o sorriso do Samuel, meu filho, 
que completa 6 anos semana que vem. 
Ele também tem algo faltando: um 
dente. 
Esse dente, contudo, é o justo espaço 
do futuro, do vir a ser. 

É preciso perder o dente de menino para se tornar grande, para abrir espaço 
para o dente do homem a caminho. Homem grande, adulto, forte, completo, 
íntegro. 
Perder algumas coisas traz ganhos, 
ter espaços vazios é a construção do espaço a preencher, do espaço para o 
futuro crescer. 
Então, 
espero que você tenha alguns espaços vagos. 
Na fase de crescimento, não é feio ter um buraco no sorriso. É lindo. 
A beleza estética do que te falta hoje não é dada pelo que falta, mas pelo 
que virá. 
A natureza traz o buraco do dente, mas a vontade humana também pode criar 
esses espaços aparentemente "feios", mas bonitos para quem sabe ver. 
Alegre-se e cultive seus "buracos de dente", 
Faça nascer nesses espaços para o vir a ser. 
Não pense no que te falta em comparação com o sorriso dos outros: cuide de 
seu sorriso, respeite seus tempos, crie e cultive seus próprios buracos de 
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dentição. 
Comemore os buracos de dente: os seus e os do próximo. Eu comemoro os 
Meus e os teus! 
Feliz você que tem espaços a preencher. Curta isso. 
Work hard. Have fun. No drama. Keep walking. Keep calm. Keep cool. Stay 
foolish. Stay Hungry. Just do it. Enjoy it. 
Após o esforço certo, e o necessário tempo, o sorriso ficará completo, e 
adulto. 
Amadurecer é perder algumas coisas agora para ter outras melhores no 
futuro. 
Querer ficar com o dente de menino é abrir mão do curso da natureza: receba 
as mudanças como o que são. Elas são o futuro vindo. 
E crie seus buracos. E, depois, construa dentes de adulto bem no meio deles. 
Bom dia! 
E abraço do 
William Douglas, 
o pai do Samuel, do Lucas e da Luísa. 

 


