
Nunca é tarde demais para buscar a 
intimidade!

Maior Intimidade!
Eu recebi um presente que veio com dor, lágrimas e alegria. Eu pude passar dois 
meses com o meu querido pai antes de sua morte e eu cresci em intimidade com ele, 
desfrutando de noites sem dormir; preenchidas com histórias, canções, orações, 
partilha de corações, palavras de amor e afirmação, sendo tão beneficiada por seu 
coração generoso. 

Dois meses que mudaram minha vida!
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Os últimos dois meses de vida do meu pai:

Eu tinha ido de volta ao Brasil para oficializar o casamento da minha sobrinha só 
para encontrar meu querido pai doente. Seus rins estavam falhando e, dois dias 
depois de eu estar de volta lá, tivemos que colocá-lo no hospital. As semanas 
seguintes foram cheios de médicos, exames- sem saber o que causou a falha dos 
rins- noites sem dormir e muito estresse. Por um lado os preparativos para o 
casamento, por outro lado, fazendo o possível para ver meu pai ficar melhor e até 
mesmo capaz de estar no casamento. Esta foi a primeira vez que ele havia sido 
hospitalizado, na idade de 83.

Ele conseguiu ir para o casamento e logo depois estava de volta ao hospital, desta 
vez por três semanas e para descobrir que ele tinha câncer- mieloma múltiplo.      

Até então ele estava fazendo diálise quase todos os dias pois grande parte de seu 
corpo estava inchado e os rins haviam falhado completamente. Meu doce pai agora 
tinha que conviver com novas rotinas de diálise e quimioterapia, novas dietas e sua 
mobilidade reduzida. Ele estava morrendo e nós não sabíamos.

O presente que eu mencionei nesta história é o dom da intimidade que adquiri 
através das inúmeras horas de compartilhamento profundo que tive com meu doce 
pai. Tantas palavras e gestos que eu tanto desejara por toda a minha vida estavam 
fluindo naqueles momentos e ficaram gravadas na minha memória. 

Eu acredito que, em dois meses de cuidar dele e estar ao seu lado, eu experimentei 
mais intimidade com ele do que em meus 45 anos de existência. A única agenda era 
vê-lo bem e a valorizar cada minuto em que estávamos juntos.
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Eu descobri muito sobre este homem doce que me deu a vida e também me levou a 
conhecer Jesus. Este homem, que estava tão orgulhoso de sua filha e, com 
felicidade, se gabava a todos que ela era uma missionária.

Meu pai fez tudo o que podia para nos provisionar por meio de inúmeras ações 
generosas, até mesmo antecipando nossos desejos profundos e não ditos. 

Meu pai, amado e querido por todos que o conheciam, cuja bondade e gentileza 
marcaram todos os seus relacionamentos. Seu caráter se destaca para todos nós e 
deixou uma marca para aqueles que prestaram atenção à contribuição para a vida 
que ele intencionalmente fazia. 

Eu pude dizer-lhe tantas coisas e chorei junto com ele, ri e simplesmente apreciei 
sua presença. Eu disse a ele que sempre que eu sinto que apresentei o fruto do 
Espírito Santo em minha vida, eu parecia com ele. (estes são mencionados na 
Bíblia / Gálatas 5:22-23). Eu ainda posso ver seu sorriso seguido de lágrimas. Ele 
costumava dizer: "feliz é o homem que sabe chorar".

O quanto eu sinto a sua falta, meu doce pai!

Eu tinha saído de casa na idade de 17 para seguir o chamado de Deus na minha vida 
e muitas vezes não fui compreendida pelo resto da família, já que ninguém sabia 
como me entender ... Eu não era uma freira, nem ganhava dinheiro ... mas o meu 
meu pai foi o meu maior incentivador e anunciador orgulhoso de uma nova 
"vocação" em nossa família: missionário.

Durante os últimos 27 anos eu visitei o Brasil anualmente, passando 3 a 4 semanas 
lá. Momentos com o meu pai eram raros pois eu me envolvia em tantas outras 
coisas e afazeres familiares. 
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Então, eu posso dizer que eu tive mais tempo qualitativo com ele em seus últimos 
dois meses de vida do que toda a minha vida. E que dádiva isso foi para mim!

Eu não queria nada dele, exceto o seu amor, poder estar em sua presença e vê-lo 
bem e saudável. Eu dei a ele toda a atenção e desmedida assistência só porque ele 
era meu pai e eu o amava muito. Servi-lo foi o meu presente. Cuidar dele era a 
minha alegria. Expressar o meu amor por ele era revigorante como a cura que vem 
ao coração necessitado.

A afirmação e reciprocidade que eu ansiava por toda a minha vida tinha sido 
atendida por este pai à beira da morte. Seu rosto, expressões, às vezes sorrisos sem 
dentes, estarão para sempre gravados em minha memória.

Vou valorizar as lembranças dele e espero viver jus ao legado que ele deixou para 
trás - de alguém que amou, deu, foi rápido em perdoar, e que sempre estava disposto 
a sacrificar-se pelo bem dos outros. A sua simplicidade se revelava na graça e na 
sabedoria, sempre grato a Deus. Ele tinha um gosto refinado para a música e as 
artes e livremente compartilhando o seu grande senso de humor e amor pela vida.

Oh, meu doce pai, como eu sinto a sua falta , e como me encho de esperanças em vê-
lo novamente, sem dor, doença, desmaio, mas no lar da eternidade. Aguardo com 
expectativa as inúmeras conversas e noites sem dormir que iremos compartilhar, 
onde você vai transmitir mais sabedoria, beleza e um amor pela vida a esta sua 
filha!

Eu te amo mais do que nunca e viverei minha vida sabendo que você me conhecia e 
me entendia, e que você era conhecido e entendido por mim. Você será minha 
referência enquanto eu navegar pela vida, na maneira em que você exibiu tão 
ricamente o caráter de Deus para mim!
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- Eu escrevo este relato para dizer que nunca é tarde demais para buscar intimidade 
com aqueles ao nosso redor, e ser intencional em nossos esforços para compartilhar 
nossas histórias, sem medo, para abraçar uns aos outros, e nos permitir ser 
vulneráveis e arriscar no amor. Sentir-se visto, sentido, compreendido é uma 
necessidade crucial que partilhamos como seres humanos.

A vida é tão curta e pode ter tantas voltas e por isso muitas vezes vivemos com 
recuos ou remorsos.. Todos nós ansiamos por conexões e intimidade e perdemos 
muito tempo e energia procurando nos lugares errados ou se escondendo do amor.

Vamos fazer estas perguntas: - Quem está em minha vida que eu me importo? A 
quem eu desejo conhecer e ser conhecido? O que eu estou esperando? Estou me 
retendo? Há medos, vergonha, ou outras emoções, impedindo-me de buscar 
intimidade?

É preciso coragem, risco, vulnerabilidade, humildade, busca, e constância, mas vale 
a pena! Estou descobrindo que podemos mudar o passado e as experiências do 
passado, se estivermos dispostos a se envolver com as pessoas no presente e entrar 
em harmonia com elas enquanto buscamos intimidade. A presença mútua, o abraço, 
a empatia, a receptividade da história e da vida de cada um, irá restaurar as 
memórias e fortalecer-nos a viver transformado e livre para ser quem fomos 
destinados a ser.

Não venhamos a nos deter, esconder, viver com medo e arrependimentos!

Anna Leitao
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