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Editorial

Santo do mês

15 de agosto

A oração

T

A

oração é a expressão mais
preciosa do culto prestado a Deus
pelo homem. É a comunicação
com o divino em nós. Esta comunicação pode dar-se de várias formas:
Em forma de pergunta,
em que o homem interroga sobre
Deus, o homem, o bem e o mal,
sobre toda a realidade que existe.
Jesus também rezou nessa forma:
"Meu Deus, meu Deus, por que
me abandonastes"?
Pode ser em forma de resposta, em que o homem se reconhece criatura, admira-se, adora,
louva, reconcilia-se consigo mesmo, com Deus, com o próximo e
com toda a realidade criada. Ainda pede perdão, intercede.
E, finalmente, a oração
pode adquirir simplesmente a forma de união, de comunhão com
Deus. Esta forma, a mais sublime,
em geral, usa a linguagem do silêncio. É a linguagem mais pro-
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funda do amor.
Conforme as circunstâncias
da vida, o homem exercita mais
uma ou outra forma de oração.
Podemos dizer ainda que a oração,
compreendida como profunda
comunhão pessoal com Deus, é o
que existe de mais importante na
vida do homem. Tudo passa. Mas
esta comunhão de vida e de amor
com Deus pode e deve penetrar a
eternidade. É a realização da própria vocação do homem.
Abraço fraterno,
Pe. Paulo Roberto

São Tarcísio

arcísio foi um mártir da Igreja
dos primeiros séculos, vítima da perseguição do imperador Valeriano, em
Roma. A Igreja de Roma contava, então, com 50 sacerdotes, sete diáconos
e mais ou menos 50 mil fiéis no centro da cidade imperial. Ele era um dos
integrantes dessa comunidade cristã
romana, quase toda dizimada pela fúria sangrenta daquele imperador. Era
acólito do papa Xisto II, servindo ao
altar nos serviços secundários, acompanhando o santo papa na celebração
eucarística.
Durante o período das perseguições, os cristãos eram presos, processados e condenados a morrer pelo
martírio. Nas prisões, eles desejavam
receber o conforto final da Eucaristia,
mas era impossível para um sacerdote
entrar. Numa das tentativas, dois diáconos, Felicíssimo e Agapito, foram
identificados como cristãos e brutalmente sacrificados. O papa Xisto II
queria levar o Pão sagrado a mais um
grupo de mártires que esperavam a
execução, mas não sabia como.
Foi quando Tarcísio pediu ao
santo papa que o deixasse tentar, pois

não entregaria as hóstias a nenhum
pagão. Ele tinha 12 anos de idade. Comovido, o papa Xisto II abençoou-o e
deu-lhe uma caixinha de prata com as
hóstias. Mas Tarcísio não conseguiu
chegar à cadeia. No caminho, foi identificado e, como se recusou a dizer e
entregar o que portava, foi abatido
e apedrejado até morrer. Depois de
morto, foi revistado e nada acharam
do sacramento de Cristo. Seu corpo
foi recolhido por um soldado, simpatizante dos cristãos, que o levou às catacumbas, onde foi sepultado.
Essas informações são as únicas existentes sobre o pequeno acólito Tarcísio. Foi o papa Dâmaso quem
mandou colocar na sua sepultura uma
inscrição com a data de sua morte: 15
de agosto de 257.
Tarcísio foi, primeiramente,
sepultado junto com o papa Stefano
nas catacumbas de Calisto, em Roma.
No ano 767, o papa Paulo I determinou que seu corpo fosse transferido
para o Vaticano, para a basílica de São
Silvestre, e colocado ao lado dos outros mártires. Em 1596 seu corpo foi
transferido e colocado definitivamente embaixo do altar principal daquela
mesma basílica.
A basílica de São Silvestre é
a mais solene do Vaticano. Nela, todos os papas iniciam e terminam seus
pontificados. Sem dúvida, o lugar mais
apropriado para o comovente protetor da Eucaristia: o mártir e acólito
Tarcísio. Ele foi declarado Padroeiro
dos Coroinhas, que servem ao altar e
ajudam na celebração eucarística.
São Tarcísio, Rogai por nós!
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A aprovação dos outros

Liturgia

										
Pe. Paulo Roberto Gonzales
		

Q

uem não sente prazer em se
ver aprovado pelos outros? Contudo, refiro-me àqueles para os quais
a busca de aprovação se tornou uma
necessidade.
Conheço pessoas que vivem
buscando a aprovação dos demais.
Nunca apresentam uma ideia própria
ou um arrazoado, sem antes estar
certos de que estão em sintonia com
os dos outros.
Tenho visto gente mudar de
ideia três, quatro vezes no mesmo
dia, só para não ser desaprovada.
Tais pessoas não vivem, não possuem vida própria, são tão somente
aquilo que os outros querem que sejam. Sua vida se transforma num perene apoiar-se nos outros.
Procedendo assim, entregam
aos outros o controle de si mesmos.
Em geral, os políticos são uma categoria de pessoas que copia o comportamento alheio. Agem assim para
que suas palavras concordem com a
maioria do público.
Em todo o caso, para procurar entender a necessidade de sermos
sempre aprovados pela maioria, será
preciso remontar ao tempo de nossa
infância, quando nossos pais criaram
em nós uma contínua necessidade de
dependência.

A

Agosto, mês vocacional

cada domingo a celebração litúrgica é dedicada a uma vocação específica. Normalmente a própria liturgia da Palavra de cada dia, em especial
a dos domingos, dá o tema principal
da reflexão e meditação trazida para
alimento do povo de Deus. É costume,
neste mês, comemorarmos as diversas
vocações a cada semana:

No fundo, a busca de aprovação baseia-se na insegurança.
O comportamento de muitos pais cria uma forte dependência
nos filhos, não os torna autônomos,
cheios de vida.
Infelizmente, muitos pais
acreditam que os filhos são propriedade sua, exigem uma obediência
acrítica e apriorística, e condicionam
a aprovação ao fato de os filhos concordarem com seus padrões ideais.
E mais: toda a nossa cultura
está inclinada a encorajar e premiar a
busca da aprovação dos outros. Pensemos nas mensagens dos meios de
comunicação, que sempre procuram
nivelar, uniformizar os nossos gostos,
as nossas necessidades. E até mesmo
criam outras.

Primeiro domingo: é o dia das vocações sacerdotais. Atualmente também
se comemora o dia das vocações diaconais, ou melhor, dizendo: dia das
vocações aos ministérios ordenados.
Essa comemoração se deve ao fato
de no dia 4 de agosto celebramos o
dia de São João Maria Vianney, o Cura
D’Ars, patrono dos padres; e, no dia 10
de agosto, o dia de São Lourenço, patrono dos diáconos.
Segundo domingo: por imitação do
segundo domingo de maio – no qual
é comemorado o Dia das Mães – temos o Dia dos Pais. Sabemos que no
Brasil esse dia é comemorado porque
antigamente no dia 16 de agosto celebrava-se o dia de São Joaquim, pai de
Nossa Senhora e, por isso, adotou-se

esse dia e depois o domingo para essa
comemoração. Devido a esse fato,
nesta data é comemorada a vocação
matrimonial.
Terceiro domingo: recorda-se a vocação à vida consagrada: religiosos,
religiosas, consagradas e consagrados
nos vários institutos e comunidades
de vida apostólica e também nas novas comunidades.
Quarto domingo: é nesta data que se
comemora o Dia do Catequista, daí a
comemoração do dia da vocação do
cristão leigo na Igreja, tanto na sua
presença na Igreja como também em
seu testemunho nos vários ambientes
de trabalho e vida. O dia do cristão
leigo voltará a ser comemorado no
último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei.
Ao participarmos dessas celebrações não podemos nos esquecer
da vocação primeira e mais importante de todas: a vocação à vida cristã e,
consequentemente, à santidade! Todos somos vocacionados à santidade
e fora desse caminho não temos como
viver bem qualquer que seja a nossa
vocação pessoal
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“Que cidade te aclame Rainha! Te consagre este povo uma Igreja!”
História

N

a quarta feira, dia 12 de agosto, nossa Paróquia esteve em festa
com a visita da imagem peregrina
de Nossa Senhora da Ponte, padroeira da Arquidiocese e da cidade de
Sorocaba. Na recepção da imagem,
trazida por paroquianos da São Lucas, dezenas de paroquianos se uniram em oração com a meditação dos
mistérios luminosos do Santo Terço,

e em seguida tivemos a Santa Missa
celebrada pelo pároco Pe. Paulo.
Na quinta-feira a tarde, após
o Terço, a imagem foi conduzida para
a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.
Nossa Senhora da Ponte, rogai por
nós!

N

ossa Senhora da Ponte é uma
das diversas invocações de Maria,
mãe de Jesus. Como indica o nome,
o título em geral refere-se a imagens
de Nossa Senhora associadas a uma
ponte sobre um curso d'água.
Na Europa, este título é encontrado em diversos locais. Um
exemplo é a Capela de Nossa Senhora da Ponte em Barcelos, Portugal,
erigida por volta de 1328 quando
da construção da ponte gótica da
cidade sobre o rio Cávado . Esta capela, localizada perto da ponte, foi
originalmente criada como refúgio
para os peregrinos que se dirigiam
a Santiago de Compostela . Ainda
em Portugal, na cidade de Amarante, há uma imagem com a invocação
de Nossa Senhora da Ponte na parte
externa do Convento de São Gonçalo. Trata-se de uma pietà medieval de
pedra que esteve num cruzeiro sobre
a Ponte de São Gonçalo até 1763,
quando uma cheia do rio Tâmega
destruiu parte da ponte e a pequena
imagem foi transferida ao convento.
No Brasil, a atual Catedral de
Sorocaba, na cidade de mesmo nome
(São Paulo), possui no altar principal
a única imagem dedicada a Nossa
Senhora da Ponte existente no país,
trazida de Portugal em 1771. Como
a igreja é localizada longe da ponte
sobre o rio Sorocaba que existia na
localidade na época colonial, acredita-se que a imagem chegou ao Brasil
já com a invocação de Nossa Senhora

da Ponte ou que tenha alguma relação com a cidade de Ponte de Lima,
em Portugal. Outra possibilidade é
que o título seja uma referência simbólica à "ponte" que Maria estabelece entre os fiéis e o reino de Deus e
seu filho Jesus.
Padroeira da cidade e da Arquidiocese de Sorocaba, Nossa Senhora da Ponte é invocação única no
Brasil, ou seja, nenhuma outra cidade
a têm como padroeira.
A festa é realizada na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora
da Ponte no dia 15 de Agosto. Esse
dia coincide com o aniversário da cidade de Sorocaba (a Lei municipal nº
310/53 oficializou o dia 15 de agosto
de 1654 como data - convencional
- da fundação de Sorocaba), sendo
também um dia popularmente dedicado a várias invocações marianas
(em muitas cidades do Brasil, mormente aquelas que têm Nossa Senhora como padroeira, tem o dia de
seu aniversário o 15 de agosto). Até o
ano da fundação da Diocese de Sorocaba (1924) a Festa de Nossa Senhora da Ponte era realizada em 21 de
novembro, segundo informa o texto
de autoria de Luiz Almeida Marins,
publicado pelo Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Sorocaba ('Nossa Senhora da Ponte'). Depois a festa
passou a ser comemorada em 8 de
dezembro (1927 a 1932) e, por fim, o
15 de agosto.
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Mês vocacional

Dia do Padre
Somente quem se esvazia de
si mesmo numa entrega total a Deus é capaz de realizar
tantos feitos como celebrar
a Eucaristia, pregar o Evangelho, acolher os irmãos,
orientar e acompanhar como
somente um pai sabe fazer.
Sabemos que a missão do
sacerdote é árdua, mas sabemos também que a alegria do servir é maior do que
todos os desafios!

V

ocação é um dom gratuito
de Deus e nós precisamos entendê-lo muito bem. A primeira vocaçãoque recebemos é a vida; a segunda
é o chamado à santidade que todo
cristão recebe de Deus.
Depois, existem as vocações
específicas, pessoas que são vocacionadas para a medicina, outras para
o direito, psicologia, administração,
etc.
Mas existe também a vocação cristã. É o caso da vocação ao
matrimônio, à vida religiosa, ao sacerdócio, ou seja, é Deus quem nos
inspira; é Ele quem nos vocaciona
e coloca em nós essa iniciativa.
Algumas pessoas vão discernir que a vocação delas vai ser só a
do batismo e não vão se casar; outras, vão ver que não são vocacionados a uma comunidade, à vida
religiosa ou ao sacerdócio.
O importante é descobrir a
felicidade, porque a vocação nos remete a uma experiência de felicidade.

Conte com nossas
orações, Pe. Paulo!

Para a vocação religiosa, por
exemplo, é fundamental estar em
Deus e ver os caminhos pelos quais Ele
nos leva. Para discernir uma vocação
como o matrimônio, a vida ao sacerdócio ou a uma comunidade é sempre
bom ter um diretor espiritual que o
acompanhe, é bom fazer uma leitura
de sua história e ver para onde Deus o
chama, onde Ele o encaixa.
J
á vocação profissional é aquela dinâmica de saber com o que nos
identificamos. É uma identificação
pessoal. São vários os sinais. Deus não
nos obriga a nada.
Geralmente, aquele que tem
um chamado vai em frente, independentemente do apoio da família. É
claro que, se essa pessoa foi chamada,
mas se deixa influenciar pela voz dos
familiares, corre o risco de não se sentir realizado. O importante é discernir
o que Deus quer para nós; discernindo
isso, vamos nos encontrar com Ele e
ser felizes.

Vida Melhor em comunidade celebra
4 anos! Parabéns aos membros!
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Concílio Vaticano II

Constituição sobre a Igreja no mundo de hoje

Sentido da Atividade Humana no mundo (39)

O

ser humano, por sua criativida e inteligência, auxiliado pela ciência e técnica, estendeu a sua atividade sobre a natureza para melhorar
suas condições de vida. Alcançou um
progresso gigantesco tanto material,
quanto espiritual. Muitos bens que o
homem antigamente esperava sobretudo das forças superiores, consegue,
hoje, pelo próprio trabalho. Diante
deste progresso conseguido surgem
muitas interrogações: Qual é o sentido
e valor da atividade humana? Como
todas essas conquistas devem ser usadas? Para que fim tendem os esforços
dos indivíduos e das sociedades?
A Igreja, no capítulo III da
Constituição “Gaudium et Spes” deseja dar algumas informações sobre
estas perguntas. Reconhece, contudo, que nem sempre tem a resposta
imediata e definitiva para todos os
problemas, mas deseja, “com a luz da
Revelação divina e a competência de
todos, iluminar o caminho pelo qual a
humanidade entrou recentemente”.
A atividade humana corresponde ao plano de Deus e a vontade
de Deus, O homem e a mulher receberam de Deus o mandamento de
dominar a terra na justiça e santidade.

Devem orientar o seu trabalho ao bem
autêntico da humanidade, trazer mais
justiça e fraternidade e uma organização mais humana nas relações sociais.
O documento conciliar afirma,
ainda, a justa autonomia das realidades terrestres: “todas as coisas criadas
e as próprias sociedades gozam de leis
e ordem específicas a serem conhecidas, usadas e ordenadas gradativamente pelo homem” e são dotadas de
fundamento próprio, verdade, bondade”. Esta consciência do crescimento
do senso de autonomia do mundo é
de máxima importância para o amadurecimento espiritual e moral do gênero humano.
Mas, o progresso conseguido
pelo homem, um grande bem para
a humanidade, pode trazer consigo
uma grande tentação, uma mistura do
bem com o mal. Quando os indivíduos
e os grupos olham somente os próprios interesses e não o bem comum,
o mundo deixa de ser um lugar de
fraternidade verdadeira. Diante dessa
possiblidade, a Igreja lembra a palavra
do Apóstolo Paulo: “Não vos conformeis com as estruturas deste mundo”
(Rom 12,2). O egoísmo e o espírito de
vaidade transformam a atividade hu-

Vida & Saúde

Laranja

A

laranja é uma fruta saborosa, rica em vitamina C que auxilia
na manutenção da integridade dos
vasos sanguíneos, na formação de
colágeno e combate os radicais livres. A melhor forma de consumir a
laranja é na sua forma natural. Recomenda-se comer a carne junto com
frutas ricas em vitamina C para melhorar a absorção do ferro e comer a
fruta com bagaço (fibra) que ajuda
no transito intestinal.
Conheça o valor nutritivo
médio da laranja lima in natura:

Informação Nutricional: porção de
153g =1 ½
Calorias: 70 kcal
Carboidratos: 18g
Fibra alimentar: 2,7
Vitamina C: 66,5
(valor diário com base em uma dieta de 2000 kcal.)

mana, destinada a serviço do homem
e de Deus, em instrumento de pecado.
A atividade humana, embora corrompida pelo pecado, pode ser
aperfeiçoada pelo Verbo de Deus, Jesus Cristo, que se encarnou e habitou
a terra dos homens. Assim, como homem perfeito, entrou na história da
humanidade, assumindo-a em si mesmo e em si recapitulando todas coisas. Revelou-nos que “Deus é Amor”
e a lei fundamental da perfeição humana e da transformação do mundo é
o mandamento novo. Cristo, pela sua
Ressurreição, desperta o desejo da
vida futura, anima, purifica e fortalece
também as aspirações dos corações
dos homens: ‘viver plenamente e livremente de maneira digna, colocando a seu serviço todas as coisas que
o mundo moderno pode oferecer tão
abundantemente”.
Cremos que o homem e o universo caminham para uma meta feliz:
“um novo céu e uma nova terra”. Nós
ignoramos “o tempo da consumação
da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira da transformação do
universo(...). Mas sabemos que Cristo,

quando chegar o fim da realização do
projeto de Deus, entregará ao Pai “o
reino eterno e universal, reino de verdade e vida, reino de justiça, amor e
justiça e paz”.
Não podemos concluir esta
reflexão do capítulo III da constituição
sem um convite para lermos, relermos e meditarmos a Encíclica do Papa
Francisco sobre “o cuidado da casa
comum”, a “Laudato SI, m`SINHORE
– Louvado seja, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis, recordando que a nossa casa comum se pode
comparar ora a uma irmã, com que
partilhamos a existência, ora a uma
boa mãe, que nos acolhe nos seus
braços. Louvado seja meu Senhor,
pela nossa irmã, a mãe terra, que nos
sustenta e governa e produz variados
frutos com flores coloridas e verduras”
(1).
“Protejamos a nossa casa comum, preocupemo-nos na busca de
um desenvolvimento sustentável e integral”, é apelo do Para Francisco.
Jayme Rodrigues de Almeida Filho
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Dízimo

Campanha dos cobertores
O que é dízimo?

D

ízimo é a devolução a Deus
de uma pequena parcela dos nossos
bens em forma de ação de graças
pelo muito que dele recebemos. É
aquela parte reservada e consagrada
para a manutenção da religião e dos
necessitados. Deus é dono de tudo,
por isso reservar a Ele parte dos bens
é uma retribuição justa por tudo que
Ele nos tem dado.
A prática do Dízimo já existia
muito tempo antes de Jesus ter nascido, portanto, não é nenhuma novidade na nossa tradição religiosa.
Na história da Igreja no Brasil,
podemos dizer, que a decisão de implantar o Dízimo, foi aprovada durante a 14a Assembleia Geral da CNBB,
realizada em 1.974. (Centro pastoral
popular). Com a implantação do dízimo na nossa Igreja, veio substituir o
sistema de taxas que eram cobradas,
por ocasião da administração dos sacramentos/sacramentais.(missas,casamentos, batizados, etc).
O que são ofertas?
Ofertas são contribuições
espontâneas ocasionais que surgem
quando somos tomados pela graça
de Deus. Diferente, portanto, do Dízimo, que é uma contribuição mensal,
sistemática e periódica.
A oferta é um ato espontâneo
que surge em seu coração para dar ou
não. O Dízimo é uma obrigação mensal.

- Dízimo e oferta na Bíblia:
No antigo Testamento. (Dízimo)
1. Levítico 27,30 - Todos os dízimos da
Terra são propriedades do Senhor...
São coisas consagradas ao Senhor.
2. Malaquias 3,8-10 - Tragam o Dízimo
completo para o tesouro do Tempo...
Façam a experiência comigo, diz o Senhor... Vocês vão ver se não abro os
reservatórios do céu, se não derramo
minhas bênçãos de fartura.
3. Eclesiástico, 35,11-12 - Consagra os
dízimos com alegria... Dá ao Altíssimo
conforme te foi dado por Ele.
4. Genesis 14,18-20.
5. Deuteronômio 12,11-14; 14,22-26,
29, 26,12-13.
6. Tobias 1,6-7.
Em DEUTERONÔMIO, 16,16b-17, nos
diz que: Não aparecerão diante do
Altar do Senhor de mãos vazias, mas
cada um oferecerá conforme as bênçãos recebidas do mesmo Deus.
Em PROVÉRBIOS 11,24-25
- Encontramos a seguinte reflexão: Há
quem dá com liberalidade e obtém
mais. Outros poupam demais e vivem
na indigência. A alma generosa será
cumulada de bens; e o que largamente dá, largamente receberá.

Foram entregues 288 cobertores para a Toca de
Assis, 200 para a Aliança de Misericórdia e 50
para o CAPS AD. Deus abençoe a todos que
contribuiram!
Pastoral Social

Resumo do mês de Agosto

A

Pastoral Social além de famílias da comunidade, atendeu seis
entidades, entre elas AMAS, Arca de
Sorocaba, Aliança da Misericórdia,
Betel, Casa de Repouso Santa Rita e
Toca de Assis. Semanalmente a pastoral está visitando essas entidades.
Participe! As entidades assistidas
estão necessitadas de mantimentos
não perecíveis, produtos de limpeza e
higiene. Não podemos nos esquecer
que toda doação tem que ser realizada com o coração, portanto quando
doamos, doamos o melhor! Devem
ser doados Alimentos com prazo de
validade vigente; Roupas, brinquedos
e demais em boa condição de uso.
Abaixo, a lista dos alimentos e produtos doados no mês de Julho.
Alimentos
Achocolatado - 2 unid. / Açúcar - 19kg
/ Açúcar Cristal - 5kg / Arroz - 100kg /
Bala - 2 pcts / Bolacha Salgada - 1 pct
/ Bolacha de Maisena - 3 pcts / Bolacha Recheada - 4 pct / Café - 8 pct /
Creme de leite - 2 unid. / Ervilha - 6
latas / Farinha de mandioca - 14 pct
/ Farinha de milho - 8 unid. / Farinha
de trigo - 9 pct / Feijão - 32 kg / Fubá
- 9 pct / Gelatina - 8 unid. /Goiabada
- 6 pcts / Leite condensado - 1 unid.

/ Leite em pó - 2 pct / Macarrão - 28
pct / Maionese - 2 potes / Marrom
glacê - 2 unid. / Milho verde - 1 lata
/ Molho de tomate - 9 unid. / Óleo
- 19 l / Sal - 11 kg / Sardinha - 10
latas / Tempero pronto - 10 unid. /
Vinagre - 1 l.
Limpeza
Amaciante - 4 litros / Lisoforme - 4
unid. /
Higiene
Absorvente - 1 unid. / Escova de
Dente - 6 unid. / Fralda Geriátrica 3 pct / Papel Higiênico - 40 rolos /
Pasta de dente - 4 unid. / Luvas de
Procedimento - 1 caixa / Luvas Cirúrgica - 2 unid. / Perfume - 1 unid. /
Sabonete - 33 unid. / Shampool - 4
unid.
Diversos
Seringa para insulina - 4 pct / Caixas
de medicamentos - 20 cx. / Alimento
Parental - 4 litros / Curativos diversos - 12 unid. / Ataduras - 11 unid. /
Cloreto de Sódio - 2 unid. / Nutrição
Enteral - 2 unid. / Roupas - 71 peças
/ Sapatos - 26 pares / Bazar - 24 peças / Brinquedos - 33 unid. / Cobertores - 290 peças / Sonda - 2 unid.
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Reflexão

Criando raízes

T

empos atrás, eu era vizinho
de um médico, cujo hobby era plantar árvores no enorme quintal de sua
casa.
Às vezes, observava da minha janela o seu esforço para plantar
árvores e mais árvores, todos os dias.
O que mais chamava a atenção, entretanto, era o fato de que ele
jamais regava as mudas que plantava
Passei a notar, depois de algum tempo, que suas árvores estavam demorando muito para crescer.
Certo dia, resolvi então
aproximar-me do médico e perguntei se ele não tinha receio de que as
árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca as regava.
Foi quando, com um ar orgulhoso, ele me descreveu sua fantástica teoria.
Disse-me que, se regasse
suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre
esperando pela água mais fácil, vinda de cima.
Como ele não as regava, as
árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar para o fundo, em busca da água
e das várias fontes nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores
do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam
mais resistentes às intempéries.
Disse-me ainda que frequentemente dava uma palmadinha
nas suas árvores, com um jornal enrolado, e que fazia isso para que se
mantivessem sempre acordadas e
atentas.

Essa foi a única conversa que
tive com aquele meu vizinho.
Logo depois, fui morar em
outro país, e nunca mais o encontrei.
Vários anos depois, ao retornar do exterior, fui dar uma olhada
em minha antiga residência.
Ao aproximar-me, notei um
bosque que não havia antes. Meu
antigo vizinho havia realizado seu
sonho!
O curioso é que aquele era
um dia de um vento muito forte e
gelado, em que as árvores da rua estavam arqueadas, como se não estivessem resistindo ao rigor do inverno.
Entretanto, ao aproximar-me
do quintal do médico, notei como
estavam sólidas as suas árvores: praticamente não se moviam, resistindo
implacavelmente àquela ventania
toda.

Fonte: José Emílio Menegatti

