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SABES O QUE SIGNIFICAFAMÍLIA EM INGLÊS? 

 “Tropecei em um estranho que passava e lhe pedi perdão. Ele respondeu: ‘me 
desculpe por favor, não a vi.’ Fomos muito educados, nos despedimos e seguimos 
nosso caminho. Mais tarde, estando na cozinha preparando o alimento, meu filho 
estava bem perto de mim. Ao me virar quase me esbarro nele, e imediatamente gritei 
com ele. Ele se retirou sem que eu notasse o quão dura falei com ele, nem suas 
lágrimas que rolaram.. 

 “Ao deitar-me, Deus me falou suavemente: Trataste hoje um estranho de 
forma tão cortês, mas destrataste o filho que ama. Vá à cozinha. Fui, e lá perto da 
porta estava no chão um buquê de flores. E a voz no meu coração disse: São as flores 
que ele cortou e te trouxe, cores rosa, amarela e azul. Estava calado perto de ti para te 
entregar de surpresa, mas tu nem percebestes as lágrimas que chegaram a rolar dos 
olhos dele. Me senti miserável e agora as lagrimas eram minhas. Suavemente me 
aproximei de sua cama onde já dormia ainda com o rostinho molhado. O chamei 
gentilmente: ‘Desperta pequeno, desperta! São estas flores que cortaste para mim? ‘ 
Ele sorriu e disse: ‘As encontrei juto de uma árvore, e as colhi porque são tão lindas 
quanto a ti mamãe, em especial a azul.’ Respondi: ‘Filho, sinto tanto pela forma que 
reagi contigo há pouco, não devia ter gritado contigo.. Ele suavemente respondeu: 
‘Está tudo bem mamãe, eu te amo de todas as formas que age e reage. Respondo: ‘E 
também te amo, e adorei as flores, especialmente a azul... 

 “Entenda, se morreres amanhã, em questão de dias a empresa onde trabalhas 
já terá outro em seu posto. Mas a família que deixares – filhos, pais, irmãos, amigos - 
sofrerá a sua perda pelo resto dos dias que aqui viverem. Pensa neles, porque 
geralmente o ser humano se entrega mais ao trabalho do que à família, mais com o 
material que o afetivo. Essa é uma inversão pouco inteligente. 

 “Então, o que há atrás dessa estória? Sabes o significado da palavra “FAMÍLIA = 
FAMILY” em inglês?  F=father (Pai) AND (e) M=Mother (mãe) I (eu) L=Love (amo) 
Y=you (vocês) = PAPAI E MAMÃE EU OS AMO”_(Autoria 
desconhecida)_adaptado_edsonbvaleriano_29052016. 


