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O PODER DE UMA RESPOSTA por Emanuelle Juvenardi Daltoé 

Bethel 06 Jade- São Miguel do Oeste 

 

Oriente médio, Damasco, Síria, milhares e milhares de habitantes. Naquele local, em um 

certo dia, foram espalhados cartazes pelas ruas, com a seguinte indagação: você é grato? 

As pessoas, porém, observavam, liam com a pouca alfabetização que possuíam, e por não 

saber qual era o significado, acabavam não refletindo e ignorando, sem saber que por trás 

de uma singela pergunta, milhares de respostas poderiam surgir.  

Ao passar por uma dessas ruas que contém cartazes, uma jovem menina, para, lê, e 

continua caminhando. Estava indo em direção a escola. Chegando lá se acomodou em uma 

classe, ajeitou seus materiais e como uma jovem garota ergueu-a sua mão para falar. O 

professor então interrompeu sua explicação para escutar e ajudar a jovem garota, foi aí que 

ela perguntou:  

- Professor, hoje pela manhã, vindo a escola, resolvi vir por um atalho e nele continha um 

cartaz com a seguinte frase: “você é grato?” Mas, eu não sei qual é o significado de ser 

grato.  

O professor então, pasmo com a pergunta, pois nem ele muito bem sabia qual era o 

verdadeiro significado, foi em busca de uma resposta. Procurou nas pouquíssimas 

ferramentas que na época existiam, e achou dentro de caixas, bem aos fundos, um livro 

que no título dizia “dicionário”. Ele pensou e foi em busca da palavra grato, e ao encontrar 

a palavra, olhou para sua aluna e respondeu:  

-Ser grato, é possuir um sentimento de gratidão dentro de você, é demonstrar 

agradecimento ao próximo por algo bom que ele fez a você.  

A menina então, começou a refletir. Falou para todos os seus colegas o que era ser grato 

e tempos mais tarde a escola toda estava refletindo sobre essa pergunta. Num certo dia, 

ao entardecer, retornando a sua casa, a jovem menina parou em frente ao cartaz e começou 

a pensar e agradecer a todas as pessoas que por ela já fizeram algo, começou a relembrar 

de todas as atitudes que lhe foram feitas de coração. Ao abrir a porta de casa, olhou para 

sua mãe e disse:  

-Mãe, sou grata a tudo o que a senhora já fez por mim. E a partir desse dia, ela começou a 

agradecer por tudo, e começou a ser grata por cada atitude voltada à dela, inclusive as 

coisas não tão boas, pois eram oportunidades de aprendizado e amadurecimento.  

Ao refletir sobre essa citação, nós como seres, devemos então agradecer e sermos gratos 

a cada dia que se inicia. Sermos gratos a todas as atitudes voltadas a nós, perceber o quão 

o próximo está fazendo bem para o nosso crescimento pessoal. Devemos também praticar 

boas ações, retornando esse bem ao outro. O reconhecimento e a gratidão somente são 

conquistados com o esforço direcionado ao bem. Que a cada dia que nasce o sol possamos 

ser melhores, que a cada entardecer possamos nos orgulhar das ações feitas no dia. Que 

ao deitarmos para descansar possamos estar gratos com nós mesmos, possamos estar 
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com o nosso bem interior elevados, para que assim, possamos responder nós mesmos a 

pergunta: “eu sou grato?” 

Obrigada!  

 


