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Terminada a Assembleia, Santa Isabel e Santana iniciaram a caminhada em direção ao 

Jardim de Infância. A conversa entre as primas começou pelas atividades com as quais os 

respectivos maridos estavam ocupando o tempo sem fim.  

— O Zacarias, depois que Ele lhe destravou a língua, acompanha todas as reuniões de 

pais nas escolas — na China, na Europa, África, nas Américas —, em um esforço para 

incentivar as mães e os pais a acompanharem de perto o que acontece no ambiente escolar 

— O meu Joaquim demorou mil anos (dois meses no calendário da eternidade), para 

superar a frustração de ser o único avô que não tivera a oportunidade de ensinar ao neto. Ele 

sabia tudo! Por fim, assumiu a função de ajudar sua filha nas tarefas de amenizar o sofrimento 

da humanidade. Relativamente ao seu prestígio, recebe poucas preces, daí encaminhar com 

presteza todos pedidos direcionados a ela. Nem se preocupa em filtrá-los. 

— Gostei da iniciativa de se confiar o cuidado das crianças às mães de santos e às santas 

mães. Quem passou pela experiência da maternidade sabe melhor como lidar com elas. Santa 

Mônica teve muito trabalho com seu filho adolescente. Santa Margarida, viúva, depois de 

educar seus filhos, foi por ele requisitada para cuidar do orfanato em Turim, na Itália. 

Interessante assinalar que, não obstante todos os homens santos, nesses dois mil anos de 

cristianismo, terem recebido no colo materno, as mais importantes lições e exemplos de fé, 

esperança e caridade, o número de santos reconhecidos pela Igreja é quatro vezes maior do 

que o de mulheres santas. A santidade exercida no ambiente familiar passa despercebida pela 

sociedade. 

— Tudo bem, mas permita-me ponderar. As freiras vicentinas, que cuidaram de crianças 

pobres nos orfanatos, acumularam uma experiência especial no trato delas. Juntem-se àquelas 

irmãs, multidões de tias que fizeram mais pelos sobrinhos do que as mães que os geraram. 

Observei que, da metade do século XX para cá, tem ocorrido um crescimento exponencial na 

participação dos homens na educação de seus filhos. Todos eles, aqui no céu, só se sentem 

felizes quando estão brincando com as crianças. Alguém mais racional quis questionar, 

insinuando o menor interesse pela atividade contemplativa, mas outro, com sentimentos mais 

humanos, respondeu: sou limitado na inteligência, porém consigo ver Deus em cada criança, 

e isso me basta. 

— Chegamos ao Jardim da Infância cristão. O dos islâmicos fica à direita, o dos judeus, 

à esquerda, o dos budistas e os de outras crenças se situam mais além. Sabemos que todas as 

crianças estão no céu. Santa Nina Cristiana — que, no século IV converteu a Georgia ao 

cristianismo — nos espera para a aula inaugural da 12ª. turma dos adultos que optaram pela 

tarefa de cuidar, cada um deles, de um grupo de crianças, sem distinção de raça, gênero, 

nacionalidade, ou nível social. 



Isabel e Santana alternavam-se na preleção: Sejam bem-vindos todos. Nosso Senhor 

entende perfeitamente o sentimento de vocês, de quererem permanecer junto às crianças, assim 

consideradas as menores de 14 anos de idade. Esclareço que elas, aqui, não mais passam fome, 

não sentem o abandono de seus pais, não adoecem e, muito menos, sofrem maus-tratos que 

lhes foram infligidos pelos adultos.  Elas não mais precisam de cuidados, querem apenas 

brincar com as da mesma idade. O pátio do recreio sem fim, não tem divisórias. Somos nós, 

principalmente os mais velhos, que precisamos delas. Aceitamos até um pensamento do 

budismo: as crianças são o testemunho de que Deus não perdeu a esperança na 

humanidade.  

— Chamo à atenção para três outros setores, além deste anfiteatro: o Instituto Ana 

Frank, dirigido pela Santa Edith Stein, cuja atribuição é cuidar das crianças palestinas e judias, 

cujos pais se tornaram cristãos, e que morreram durante os conflitos no Oriente Médio, em 

1948, 1957, 1967, e até hoje, em uma centena de atentados perpetrados tanto pelos israelenses 

quanto os palestinos. O Instituto tem uma ampla porta, sempre aberta, que permite 

comunicação com o céu de Alá e o dos judeus. Outro dia, chegou aqui um senhor que só queria 

ficar horas e horas vendo as crianças pular e correr. Era o Albert Sabin. 

Outro setor é o Centro de Treinamento de Anjos da Guarda-CTAG, onde os voluntários 

aprendem informática, primeiros-socorros, comportamento em festas pseudo-infantis, 

alimentação saudável, segurança no trânsito, técnicas de ação contra pedófilos, e de defesa 

contra franco-atiradores que invadem escolas, principalmente nos Estados Unidos. Os 

instrutores do CTAG se comunicam frequentemente com a Universidade dos Adultos, cujo 

reitor, São Tomás de Aquino, aberto ao diálogo, quer inspirar os humanos a criarem cursos 

técnicos destinados aos futuros pais e mães. Equivocadamente, muitos pais pensam que sabem 

como educar os filhos, e consideram desnecessário, cafona, qualquer aprendizado nesse 

sentido. Pelo relato de algumas crianças que aqui chegam, deduz-se que a ignorância dos 

adultos no trato de questões domésticas, abrange famílias ricas e pobres. . Ficou deprimido ao 

saber que, no Brasil, os professores do Rio de Janeiro fizeram greve durante setenta dias. Nem 

no Japão, nem nas Filipinas, atingidos por tsunamis, as crianças permaneceram tanto tempo 

sem aulas ou atividades substitutas. Defesa dos direitos corporativos de uns, em prejuízo de 

toda a sociedade. 

Os anjos da guarda das crianças frequentemente discutem com os dos adultos sobre a 

divisão de tarefas. 

Primeiramente, é erro grave deixar os assuntos pertinentes à moral, à ética, à boa 

educação, por conta exclusiva dos professores. Família e escola se complementam 

mutuamente, e esses ensinamentos devem ter início já na educação infantil. São poucos os 

programas educativos exibidos na TV, que alertam os pais quanto ao perigo potencial de 

equipamentos domésticos: facas de cozinha, ferramentas, material de limpeza, objetos de 

vidro, escadas, etc. Simplificadamente, criança, até os seis ou sete anos deve estar sempre 

acompanhada de um adulto responsável por ela. Diante dos apelos consumistas que tomam o 



precioso tempo dos pais, poucos se dedicam à leitura de bons livros e de artigos que abordam 

temas de educação infanto-juvenil.  

Alguns anjos da guarda confessaram que, ao final de cada dia, sua única recompensa é 

ouvir o murmúrio dos pais agradecidos. Por um triz nosso filho não bateu a cabeça; ainda 

bem que o professor estava atento; o vizinho acudiu logo que ouviu o grito; o desconhecido 

avisou ao policial; aquele pedestre ficou ao lado da criança até chegar o socorro. O médico 

pediatra consultou os colegas para identificar corretamente a doença. 

Seria muito interessante se os humanos pudessem escutar o diálogo entre os anjos da 

guarda, o dos pais e o dos filhos. A questão é que muitos adultos sequer acreditam na existência 

deles. Na hora do desespero apelam para todos os santos e anjos do céu. Ainda bem que a 

paciência dos que aqui estão é sem limites. 

— Santana, já estamos aqui há algum tempo, e você nem procurou sua filha única. 

— Verdade Isabel, falta o último setor, vamos até ele, o Pietà.  

Abriram caminho entre crianças oriundas das mais diferentes regiões da Terra, não 

havendo como agrupá-las segundo algum critério, exceto um, logo percebido: o semblante 

delas estampava susto, angústia, dor.  

Ao centro daquela multidão de crianças, estava Nossa Senhora da Piedade consolando 

em seu regaço, uma criança de raça negra, retirada das águas ao largo da ilha de Lampedusa, 

no mar Mediterrâneo, em outubro de 2013. Era grande a fila de espera pelo minuto de santo 

colo materno.  

Causas da tragédia sem fim do povo africano? Crimes de Estado praticados pelos 

seguintes países europeus, desde o século XVII até o término da segunda guerra mundial: Grã-

Bretanha, França, Bélgica, Espanha, Portugal, Itália e, em menor escala, a Alemanha. As ex-

colônias africanas foram deixadas à própria sorte, enquanto os países do primeiro mundo 

continuaram a explorá-las, seja vendendo armas, seja comprando, a baixo custo, matérias-

primas. Nenhum deles se preocupou em amenizar os danos da colonização predatória, pelo 

que não investiram em educação, saúde ou infraestrutura.  Nenhum deles se preocupou em 

amenizar os danos da colonização predatória, pelo que não investiram em educação, saúde 

ou infraestrutura.  Nelson Mandela — falecido em dezembro de 2013, um dos maiores 

líderes mundiais — fez mais pelo povo africano do que todos os chefes de Estado do primeiro 

mundo. Seu espírito conciliador, sua perseverança, estão indicando o melhor caminho para 

o desenvolvimento dos africanos. Chegaram, finalmente, a uma pequena elevação, onde, 

Santa Maria Mãe de Deus acalmava, em seu regaço, a criança da vez, uma africana que havia 

sido encontrada boiando, ao largo da ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo. 

  


