
O verbo querer 

 

Em tempo de férias lançamos nosso desejo: “Ah, como queria que elas fossem espetaculares!” 

O verbo querer é, ao mesmo tempo, um verbo poderoso e estranho, pois pode ser utilizado para o 
bem e para o mal. Às vezes, ele nos coloca em situações que lembram prisões solitárias: ficamos ali 
só imaginando o que queríamos e o pensamento vai e volta, intranquilas vezes como se tivesse vida 
própria e nada nos aquietasse. Outras vezes nos impulsiona, mantendo o otimismo e propiciando 
objetivos claros. 
Se existisse um verbo da moda, a disputa acirrada se daria entre o TER e o QUERER. Cada dia 
queremos ter coisas. Mais dinheiro, mais tempo de folga, um celular novo, um sapato novo, um 
carro, um emprego novo, uma nova TV – lista interminável. Então alguém a seu lado sugere: “Jogue 
na Mega Sena, está acumulada”. E a ideia do ter mais uma vez alia-se a do querer. Esquecemos que 
a vida é mais que isso… 

Somos sempre demasiadamente tolos. Escutamos conselhos sobre valores que interessam e que 
podem fazer diferença, mas parece que não nos atingem de maneira eficaz. Querer coisas pelo 
simples fato de tê-las, sem que haja a menor necessidade é muito diferente de querer conhecer de 
perto o sentimento que pode nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos. 

Assim é o ser humano, independentemente de idade, etnia ou sexo. Queremos coisas desde o 
momento em que acordamos até o momento em que repousamos no sono da noite. 

Sabe do que nos esquecemos? Esquecemos que o verbo querer muitas vezes não depende de nós, e 
que a vida é breve. Esquecemos que o que importa é ter nossa família, é ter paz que excede todo 
entendimento e investir tempo em nossos filhos ou nossos alunos. 
Que esses valores sejam sua certeza, se você tem sido prisioneiro do verbo querer. Lembre-se de que 
existe um ainda melhor: o SER. 

Ser alguém melhor. Ser alguém justo e honesto. Ser um bom professor, ser um bom pai, ser uma boa 
mãe, ser um bom ser humano, ser um bom cidadão, ser BOM. 

Ser alguém que ame o próximo. Nas férias passe tempo com quem você ama, crie memórias 
afetivas, não compre coisas, faça coisas, crie coisas, seja diferente!! 
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