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R
ashid estava estupefato. As �jóias� que o seu
Anjo da Guarda estava lhe mostrando eram
totalmente diferentes das que ele conhecia.

Essas não só eram portadoras de um brilho incompará-
vel, como possuíam uma beleza indescritível, fora o seu
valor, que lhe parecia impossível aquilatar.

E num átimo de segundo lá estavam eles em outro
país, em busca de mais uma �jóia�...

� Chegamos bem a tempo! Daqui a pouco ele estará fechando a
padaria.
� O que vamos ver aqui?
� Outra belíssima �jóia�, que não pode faltar no seu tesouro. Não
perca de vista o nosso Manoel, para poder identificá-la. Conforme
as outras, ela está oculta, é necessário termos atenção às atitudes dele
com o próximo para identificá-la...

A movimentação na padaria era grande. Muitas pes-
soas entrando e saindo. Algumas com recursos, outras
sem. As de poucos recursos, seu Manoel fazia questão de
atender pessoalmente.

� Boa noite, dona Maria, como vão as coisas? Vais querer o mes-
mo de sempre?
� Estamos caminhando, seu Manoel... Graças a Deus temos a
nossa pensãozinha, senão eu não sei o que seria de nós agora que
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Joaquim adoeceu.
� Ora pois, ainda bem que temos hoje uma bela promoção relâm-
pago, comprando um pãozinho, você leva outros três e mais um litro
de leite.
� É por isso que eu sempre compro aqui. Se não fossem essas pro-
moções...

Passados alguns minutos, adentrou outra pessoa mui-
to simples na padaria de seu Manoel, e ele, ao verificar a
necessidade dela, também a auxiliou, sem que ela pudesse
desconfiar...

� Eu queria dois pãezinhos, por favor.
� Pois não... ora pois, o que vejo?
� Está faltando dinheiro, senhor? Se for isso, dê-me só um pãozinho,
porque eu não tenho nem mais um centavo...
� Pelo contrário, a senhora é uma felizarda! Acaba de ganhar
cinqüenta reais em compras na nossa padaria. Fique à vontade, vou
chamar o Joaquim para lhe atender. Ora, ora, o que vejo? Tu cho-
ras? Deve ser de felicidade, creio eu.
� Senhor, desculpe-me a emoção... esses eram meus últimos centa-
vos... eu não tenho mais nada em casa para dar aos meus filhinhos...
eu nem sei como lhe agradecer...
� Ora pois, não há o que agradecer! A sorteada foi a senhora, eu só
estou cumprindo a regra da casa.
� Muito obrigada, meu senhor! Deus lhe pague!
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A senhora estava muito emocionada, e Rashid, a essa
altura, já tinha percebido que o seu Manoel, quando via
alguém passando necessidade na sua padaria, sempre ar-
rumava um jeito de ajudar. O que ele ainda não tinha en-
tendido é que fila era aquela que estava se formando nos
fundos da padaria, logo agora que ela estava fechando.

� Então, Joaquim? A última fornada já está pronta?
� Ainda não, seu Manoel.
� Vamos rápido então, porque os meus clientes não podem esperar.

� Quem são essas pessoas, Anjo?
� São pessoas que sabem que ele distribui as sobras da padaria no
final do dia.
� Mas ele está fazendo os pães. Não é sobra o que ele vai distri-
buir...
� Bem observado, Rashid, ele diz para as pessoas que são as sobras,
mas na verdade sempre faz pães novos para doá-los. Já está na hora
de você se aproximar dele e descobrir que �jóia� estamos presencian-
do.
� Ele irradia uma cor meio salmão... eu estou sentindo uma ale-
gria muito grande de poder servir, de ser útil ao meu próximo, aju-
dando-o além do que ele me solicita ou esteja precisando... Que �jóia�
é essa, Anjo?
� Guarde bem essa �jóia�, Rashid, ela se chama Generosidade.



S o l i d a r i e d a d e
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A
o término da relevante experiência com o seu
Manoel em Portugal, eles retornaram para o
Brasil, na direção do Nordeste. Lá, aportaram

numa favela de palafitas, onde a miséria sempre parece ser
mais implacável do que em outros lugares...

� Rashid, este é um local onde a dor e o sofrimento parecem não ter
mais fim. Poucos se dignam a sequer imaginar como seria viver
nestes lugares.

� E é aqui que teremos mais uma �jóia� do tesouro?

� Rashid, jamais se deixe levar pelas aparências... sigamos para
aquela viela e vejamos mais uma �jóia� importantíssima para o seu
jazinatjazinatjazinatjazinatjazinat.

Era uma viela de vários barracos suspensos na água.
Já era noite e o horário estava propício àquela refeição que
comumente fazemos antes de dormir: o jantar.

� Mãe!!! Estou com fome!
� Eu sei, filhinha, mas hoje não temos nada. Amanhã mamãe vai
sair para tentar arrumar alguma coisa. Cosme, o que faremos?
� Nada, Fifi. Hoje teremos que ir dormir sem comer nada... mais
uma vez nesta semana. Coitadinha de nossa pequena Gilda... nós
ainda podemos agüentar, mas ela...

Na outra casa, o cenário não era muito diferente.
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� Papai, só tem pão duro, e mesmo assim é só um pedacinho.
� Fale com a sua mãe, filho, pois sua avó precisa comer, já que até
ontem ela estava com febre...

E em outra...

� Mãe, a sopa está pronta?
� Sopa? Que sopa, maninha? Alguns grãos de feijão na água... eu
estou cansado dessa vida... eu vou embora daqui, não agüento mais.
� Meu filho, tenha calma, a situação é difícil mas Jesus sempre nos
socorre.
� Seu pai tem razão. O desespero não nos levará a lugar algum.
Você sabe que esse pouco que temos ainda é muito se compararmos
com os nossos vizinhos. Confiemos em Jesus, pois apesar de sofrer-
mos muito com esta vida, nos momentos mais rudes, Ele sempre
aparece para nos ajudar.

Pela primeira vez Rashid trazia os olhos úmidos. A
situação era estarrecedora, caótica. Se não bastassem as
precárias condições em que viviam, ainda tinham que su-
portar o aguilhão implacável da fome que os visitava dia-
riamente.

� Mualimun,Mualimun,Mualimun,Mualimun,Mualimun, jamais imaginei essa realidade... não podemos fa-
zer algo por eles?
� O que me diz, meu filho? Que alegria! Será que você começa a
querer conquistar o verdadeiro tesouro da vida? Bem, por enquanto
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a nossa tarefa é de observação e aprendizado, mas você terá a oportu-
nidade de interagir e ajudar. Por enquanto observe, meu filho, a
exuberante �jóia� que irá aparecer nesta viela...

E na casa da �sopa� de feijão adentrou um jovem ma-
duro, o filho mais velho daquela sofrida família...

� Mãe!!! Pai!!! Hoje nós teremos um banquete!
� Oba!
� Eba! O Rafael trouxe comida!

As crianças choravam de júbilo e de emoção, pois se a
fome é muito cruel para um adulto, imagine para elas...

� Graças a Deus, meu filho!

 Exclamou a mãe.

� Onde você conseguiu isso?

 Perguntou o pai, que estava acamado.

� Trabalhando, papai. Fui até a cidade e me ofereci para ajudar as
pessoas a carregarem as compras até suas casas, e com o dinheiro que
recebi comprei tudo isso...

Tudo isso eram cinco quilos de arroz, um quilo de
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feijão, um quilo de macarrão, dois pacotes de biscoito
para as crianças, óleo, sal, salsicha e sardinha em lata, qua-
tro litros de leite e um pão de forma. Além de três pacotes
de pó para refresco.

� Vamos, meu filho, contar a novidade a todos! Convidemos todos
para jantar aqui conosco.
� Mamãe, eu já falei com a dona Filomena e o seu Cosme. Eles já
estão vindo. Mas a mãe do seu Geraldo está doente e ele disse que,
apesar de não ter nada em casa, não pode deixar a vovó sozinha.
� Não há problema, nós levamos algo para eles.
� Seu pai tem razão, nesta noite ninguém pode ficar sem o que
comer.

A alegria da família era contagiante. Logo depois,
quando todos estavam reunidos na pequena casinha para
jantar, a mãezinha querida e virtuosa proferiu uma prece
de agradecimento a Jesus pela noite abençoada que esta-
vam tendo. Todos os participantes choraram de alegria e
de emoção por morarem numa viela tão especial, apesar
de tão miserável.

� Venha para fora da casa, Rashid. Vamos ver até onde alcança o
grande coração da nossa querida mãezinha.
� Nossa! Toda a viela está iluminada por uma luz meio dourada,
o que é?
� Você já sabe como descobrir, sinta-a...
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� É um sentimento de compartilhar o que eu tenho com os outros,
dividir as minhas coisas, de me importar com o sofrimento alheio, de
sentir o problema do meu próximo como um problema meu... é a
Solidariedade! Que sublime...
� Hoje, graças a essa belíssima mãezinha, eles receberam não só um
alimento para o corpo, mas também um alimento para extasiar a
alma.


