
O ALGODÃO 
 
 

 “Ele tentou assaltar um policial e se deu mal”. Foi isso que eu ouvi de 
outro policial, ao verificar uma escolta de presos, no Hospital Municipal de 
Contagem! No leito, havia um homem de aproximadamente trinta anos, que 
após uma cirurgia delicada, perdera parte dos intestinos e do estômago. Ele 
tentou assaltar um policial, que reagiu e lhe atingiu com um tiro de calibre 
“.40” na barriga. 
 
 Imediatamente o meu senso de legalidade incutiu em meu cérebro, 
que aquele homem era um perigo para a sociedade e que deveria ser tratado 
como tal. Em vários anos de serviço, angariei a fama de ser um policial frio e 
insensível, indiferente a situações de perigo e tensão! Muitos sequer 
acreditam que eu seja um cristão!  
 
 Imediatamente, fiz uma verificação no ambiente, para encontrar 
possíveis locais de fuga e de entrada, para uma tentativa de resgate do 
preso. O fator segurança tem que ser levado a sério, disso depende a nossa 
vida e de outros pacientes e funcionários do hospital. 
 

Enquanto me envolvia com esses assuntos, um velho se aproximou de 
mim, mãos calejadas, dentes podres, corpo envergado pelo trabalho! Quase 
sussurrando ele me disse: “Eu sou o pai dele”. Do auto de minha arrogância 
e autoridade naquele momento, eu lhe disse que seu filho estava ali na 
condição de preso e como tal ele não teria direito a visita! Eu lhe disse que 
enquanto ele estivesse sob a minha escolta ele seria responsabilidade 
minha, (tal ato é embasado por lei). Aquele homem de semblante humilde 
retirou de seu bolso uma carteira de identidade. Ele me relatou que em seus 
66 anos de vida, nunca conheceu uma delegacia e nunca se envolveu em 
uma briga sequer! Ele me pediu para ler o seu nome na identidade e me 
disse em seguida: “O meu filho tem o meu sobrenome”. 

 
Foi como se a pedra da visão de nabucodonossor tivesse sido atirada 

e me acertado em cheio! O meu ídolo de arrogância e autoridade se rompeu 
imediatamente! Eu me lembrei que havia deixado dois filhos em casa, “que 
também têm o meu sobrenome!” Me lembrei que também  tenho o 
sobrenome do “Senhor Jesus” e que isso tem que refletir em mim o seu 
caráter! 

 
Envergonhado! Essa é a palavra certa! Eu me dirigi assim a esse 

homem velho e lhe disse que iria permitir que ele entrasse no quarto e visse 
seu filho. Nesse instante, vi que uma senhora velha estava à distância. Ela se 
aproximou e com a mesma humildade, perguntou se também poderia vê-lo, 
pois ele era seu “filho único”. 

 



O homem velho entrou no quarto, parou diante da cama de seu filho e 
viu o seu estado de inconsciência. Ele estava com várias sondas pelo corpo 
e com uma cirurgia na barriga. Aquele homem simplesmente olhou para ele 
e sem dizer uma única palavra começou a chorar! Não o choro dos fracos, 
mas um choro que parecia uma velha canção indígena, um gemido baixo e 
constante. Sem dizer uma palavra, ele saiu do quarto. 

 
Quando a senhora velha se aproximou da cama, seu filho sentiu sua 

presença e mesmo de olhos fechados ele disse: “Mãe, tenho sede”. A 
enfermeira trouxe um pequeno copo plástico e um pedaço de algodão e lhe 
explicou que ele não poderia beber água por causa da cirurgia. 

 
Aquela mãe começou a molhar a ponta do algodão e molhar 

lentamente os lábios de seu filho, tentando em vão saciar a sua sede. Cada 
movimento que ela fazia era um pedaço da minha arrogância que se 
desfazia! Ela nunca vai saber como a minha consciência foi moída por um 
pedaço de algodão! O meu próprio Senhor, na cruz do calvário teve sede e 
outro guarda estúpido e arrogante como eu lhe deu vinagre!  

 
Quando aquela senhora foi embora, ela parou, olhou para mim, sorriu 

entre lágrimas e com um golpe fatal me disse: “Muito obrigado, Deus te 
abençoe”. 
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