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QUANDO A BENÇÃO TEM RG 
 

Marcos Roberto Inhauser 
 

Não tenho certeza se foi há doze ou treze anos. A precisão cronológica não vem ao caso, uma vez 
que o tempo é mais que suficiente para provar o que direi. Indicada por um amigo comum, ela 
apareceu em casa uma manhã. Miúda, jovem, tímida, parece que pedia licença para existir. 

Acabara de chegar de uma das regiões mais pobres do país. Juntamente com sua família, havia 
decidido vir a Campinas buscando melhores oportunidades para viver. Ela começou a trabalhar em 
casa. Muita coisa ela não conhecia, outras teve que aprender porque não sabia que existia e nunca 
havia visto. Ela foi se revelando caprichosa, determinada, aberta a aprender, responsável, confiável. A 
menina miúda foi crescendo e se agigantou. 

Meus filhos a motivaram a continuar seus estudos e lá foi ela estudar à noite e terminar o primário 
e depois o segundo grau. Ganhou autoconfiança, desenvolveu-se, amadureceu. 

Hoje ela completa mais um ano de vida. Ela é a Márcia, a menina-mulher que nos ajuda, que 
cozinha, lava, passa, mas que, acima de tudo, conquistou um espaço para ser considerada por mim 
como filha, por minha esposa como uma da família, por meus filhos como a Marcinha querida. 

Ela deve ser laureada como a funcionária exemplar: nestes anos todos, nunca faltou. Nem uma vez 
sequer. Ela nunca chegou atrasada, acreditem porque é verdade. Nunca, nunca mesmo, eu me lembro 
ou soube que tivemos uma conversa para chamar-lhe atenção para alguma coisa que devesse ser 
melhor feita. Tornou-se cozinheira ou, melhor, chef. Elogiar a comida da Márcia é uma imposição que 
a qualidade e o tempero impõem. Tenho amigos dos Estados Unidos que se hospedaram em casa e que 
quando para lá vou, me pedem que lhe mande lembranças, tal a forma como os cativou. A Márcia é tão 
querida e eficiente que meus três filhos e minha cunhada já fizeram propostas para levá-la, inclusive 
para a China. 

Como funcionária, exemplar. Mas é como ser humano que a Márcia é gigante: ela tem a maravilhosa 
habilidade de nunca ser inoportuna, de ser discreta, de ser presente sem interferir em assuntos que 
sente não são seus, de ser benção sempre. Amiga, leal, sabiamente assertiva, a Márcia é a pessoa mais 
próxima da perfeição que conheço. 

Ela é a dádiva de Deus para ser benção na minha vida e na de minha família. Um anjo que 
estacionou em casa e tem feito milagres com seu jeito simples e humilde. E tenho certeza de quem a 
conhece e lê estas palavras, assinarão juntamente comigo estas palavras. Parabéns Marcinha Querida! 
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