
 

A ESPERA DE UM RESGATE 

Meu sonho de menino era ser um bravo soldado bombeiro, 

salvar vidas e quem sabe também ser um herói; mas, o destino não quis assim 

e, desde tenra idade a lavoura era a única opção para que um dia pudesse 

alcançar os meus anseios, pois dela saia o sustento para que toda a minha 

família vivesse de forma digna. Meus pais, humildes, mal conseguiram 

concluir o primeiro ciclo do ensino fundamental, mas faziam questão que eu 

e minha irmã Glória frequentássemos uma escola, muito modesta sim, mas 

era onde aprendíamos as primeiras lições da vida. Com o passar de dez de 

primaveras tive que abortar os estudos para participar mais ativamente dos 

trabalhos na pequenina propriedade que meus pais conquistaram com muitos 

esforços, fazendo-me esquecer, temporariamente, o desejo que aflorava em 

minha alma. 

Nos breves momentos que me permitia sonhar de olhos abertos, 

vislumbrava em meus pensamentos a figura de um majestoso caminhão, cuja 

cor, estampava o vermelho vivo do coração de um bombeiro, estando eu 

sempre na condição de protagonista durante o salvamento de pessoas em 

perigo; mas, logo despertava para a dura realidade que me amargurava o 

coração, pois o sonho distanciava-se a cada amanhecer. 

Talvez, um coração heroico com um brado retumbante que não 

teme a própria morte e que brilha no céu da Pátria sob o sol da liberdade, não 

deva fazer parte do contexto de um jovem lavrador de uma terra adorada 

onde os lindos campos têm mais flores e os bosques têm mais vida. 

Mas que vida é essa? Onde o homem não respeita a natureza e 

muito menos os seus semelhantes. 

Caminhava... Caminhava.... Então, ouvi uma voz me dizer: 

-- Seja bravo como um bombeiro, seja forte como um bombeiro, 

seja perseverante como um bombeiro, tenha coragem e seja como um filho 

que não foge luta. 

A partir deste momento nada mais senti; após a poeira, a lama 

tomara conta de tudo numa velocidade impressionante e avassaladora; vi 

pessoas agonizarem, animais sofrerem, plantas serem destruídas e o mais 

incrível, vi bombeiros do além se aproximarem, chamando-me para integrar 



a equipe de salvamento, foi quando percebi que havia desencarnado de uma 

forma tão sutil que não tive tempo para chorar, nem mesmo para refletir 

sobre o que havia acontecido, pois a equipe de resgate espiritual precisava 

de mim, era a oportunidade bendita de realizar o meu grande sonho; tornar-

me um bravo soldado bombeiro. 

Que sou eu?? 

Apenas um dos filhos deste Solo Gentil, da Pátria Amada 

chamada Brasil. 
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