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UM FILHO EXEMPLAR 
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Filho de um casal que, assim como tantos outros, teve seus problemas financeiros e de 
relacionamento, ele tinha tudo para ter uma adolescência rebelde e ser um filho problema. Mas desde 
cedo mostrou que tinha objetivos para a sua vida e os perseguiu. 

Alistou-se na Aeronáutica pois queria fazer a carreira militar e ser piloto. Assim fez e assim 
aconteceu. Seus pais se separaram e ele sempre teve um carinho muito grande pelos dois. Por causa 
da carreira militar, mudou-se muitas vezes. Casou-se, teve uma filha. 

A mãe não tinha uma casa para morar e ele e a esposa decidiram ajudá-la na construção de uma. 
Mais tarde, para que a mesma pudesse ter uma renda para sua aposentadoria, eles a ajudaram a 
construir dois pequenos apartamentos para aluguel. 

Seu pai foi morar no extremo oeste do país. Quando soube que ele estava doente, saiu de sua base e 
foi para lá. Havia problemas para que ele recebesse atendimento médico, providenciou para que fosse 
atendido da melhor maneira possível. Ficou com ele alguns dias. Dias depois o pai faleceu e 
novamente foi para lá para ter certeza de que teria um sepultamento digno. 

Quando tiveram a filha, o casal decidiu que adotaria um filho. Fizeram a inscrição na lista de adoção 
e ficaram na fila de espera. Nada de chamarem. 

Estavam morando no extremo sul do país e foram removidos para o norte. Um dia, tocou o telefone 
e era o pessoal do sul dizendo que tinham uma criança para ser adotada. O coração deles saltou. A 
pessoa que ligou disse: "Só que há um problema. A criança tem um ano e meio e é aidética. Setenta e 
cinco pessoas que estavam na lista de espera para adoção se recusaram a adotá-la." 

Imediatamente eles responderam que sim, que queriam adotar a criança mesmo sendo aidética. 
Saíram do norte do país, foram ao sul para ver a criança e iniciar o trabalho de familiarização para ver 
se a criança se adaptava com a família. O encontro foi mágico. Ao ver a Juliana, a criança estendeu os 
braços e se atirou, como se ela fosse a verdadeira mãe. 

Dias depois, permitiram que o casal levasse a criança para casa, ainda no sul, para ampliar o 
processo. No processo de saída do orfanato o Bruno pergunto quais eram os remédios que le tomava e 
que deveria continuar tomando. Para seu espanto e da Juliana, eles lhe disseram que a criança estava 
há dois sem medicamentos porque o Estado não os entregava. 

Ele saiu dali, foi ao consultório de uma médica amiga do casal, fez a consulta, pegou a receita e foi à 
farmácia comprá-los. O casal assumiu o compromisso de que, desse certo ou não o processo, aquela 
criança nunca mais teria a falta dos remédios. 

Ainda não sei se a adoção deu certo. O processo está correndo esta semana. Decidi compartilhar a 
história para que que se saiba que há gente decente, bondosa e filhos exemplares. Há casais dispostos 
ao sacrifício para que uma criança tenha um lar, mesmo depois de ter sido recusada por setenta e 
cinco outros casais. 

  
P.S. Depois de haver escrito e publicado esta coluna, recebi a notícia de que o casal conseguiu a 

adoção do menino aidético. Mas a história não para aí. No dia seguinte à adoção sacramentada 
descobriram que a Juliana está grávida do seu segundo/a filho/a.  
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