
VALORIZAR AS PESSAS 
 
Ouvimos tantas vezes dizer: velhos são os trapos, ou então 
que não se é velho, mas idoso. Mas, infelizmente, vai chegar 
o dia em que não vamos servir para nada. E muitos de vós 
agora vão dizer: não concordo com isso, até porque cada 
pessoa tem o seu valor em cada idade e em cada etapa da 
sua vida. É sobre isso que vamos falar agora.  

Há uma grande diferença entre o ser útil e o ser amado. A 
utilidade é muito cansativa. Quando queremos ser úteis para 
alguém temos muito trabalho e, com isso, muito cansaço. 
Isto pode dar-nos a ilusão de que os outros gostam de nós, 
mas não, eles estão só interessados naquilo que fazemos por 
eles. E por isso que a velhice é o tempo em já não somos 
úteis, mas valemos por aquilo que somos como pessoas. 

Este é o momento da purificação. É o momento em que 
temos a oportunidade de saber quem nos ama de verdade 
porque só quem nos ama permanece até ao fim. É aquele 
que depois de ter apreciado a nossa utilidade, descobriu o 
nosso valor de pessoas. Por isso é que rezo sempre para 
envelhecer ao lado das pessoas que me amam. Porquê? Para 
poder ter a tranquilidade de não ser útil, mas ser amado, 
sem perder o meu valor.  

Para sabermos se alguém nos ama de verdade, basta 
identificar se essa pessoa seria capaz de tolerar a nossa 
inutilidade. Queres saber se tu amas alguém? Pergunta-te 
mesmo, se quando ele ficará inútil, continuarás a ajudá-lo. 
Assim descobrimos o verdadeiro amor. A amor nos põe 
condições, cuidar do outro até ao fim. Por isso, vê como 



tratas os teus avós, pais, amigos, aqueles que estão ao teu 
lado.  

Felizes são aqueles que tem no fim da vida, a graça de serem 
olhados nos olhos e ouvirem a voz que lhes diz: tu podes não 
servir para nada, mas eu não sei viver sem ti. Pensem 
nisto!!!   


