Quanta sabedoria
Post (0227)

A Madre Superiora de uma congregação irlandesa, com seus 98
anos, estava em seu leito de morte.
As monginhas a rodeavam, tentando tornar cômoda sua última
viagem.
Deram-lhe leite quentinho, bebeu um gole e não quis mais.
Uma monginha levou à cozinha o copo de leite. Nesse momento
recordou que havia na despensa uma garrafa de whisky irlandês
que lhes haviam dado para o Natal, e pôs uma boa dose no
leite.
Voltou ao leito da superiora e aproximou o copo da boca.
A superiora bebeu um golinho, depois outro e antes de que se
dessem conta, tomou até a última gota.
As monginhas lhe disseram: -“Madre, dê-nos uma última palavra
de sabedoria antes de morrer”.
Com um último esforço, levantou-se um pouco e lhes disse: –
“Não vendam essa vaca”.
Autor desconhecido – NG Canela – Outubro de 2013

O motorista de taxi e o padre
Post (0083)

Assim que morreu, o padre foi direto ao Paraíso. Ali chegando,
foi bem recebido por São Pedro, passeou pelos jardins, e de
repente se deu conta que um motorista de táxi de sua paróquia,
que tinha falecido alguns anos antes em um acidente de carro
porque dirigia muito mal, estava ocupando uma esfera mais alta
na hierarquia celeste.
– Eu não entendo – reclamou com São Pedro. – Devotei minha
vida inteira à minha congregação, e aquele homem nada fez para
merecer estar aqui!
– Bem, aqui no Céu

nós

sempre

damos

importância

aos

resultados. Diga-me o seguinte: as pessoas estavam sempre
atentas ao que o senhor dizia?
– Na verdade, devo confessar que nem sempre conseguia exprimir
direito a importância da fé. Às vezes, notava que certos
paroquianos dormiam durante meus sermões.
– Pois então agora o senhor entende porque este motorista tem
tantos privilégios aqui. Quando as pessoas entravam em seu
táxi, até mesmos alguns ateus se convertiam: elas não apenas
permaneciam despertas, como rezavam o tempo todo!
Texto de Paulo Coelho – NG Canela Abril de 2012

