
Menino Esperto e seu amigo Anônimo(*) 

Certa vez li uma história a respeito de alguém 
diferente das demais pessoas. 

Chegara a uma cidade, de forma silenciosa, sem 
quase deixar-se ser percebido pelos habitantes 
daquele lugar. 

Conta-se que ele era muito discreto, um sábio que 
viera até ali assumindo a expressão de uma criança, 
um adolescente, talvez. Eu penso assim por saber um 
pouco do que ali passara a fazer. Se criança, era muito 
esperto... bem, é claro! Era um sábio com as feições 
de uma criança. Está explicado. 

Não vou me alongar nesses detalhes, pois não é 
importante para o que pretendo contar a respeito dessa 
criança, na verdade um sábio com feições de menino. 

Ele tinha uma habilidade muito peculiar. Todos os 
dias tomava em suas mãos um bocado de argila e, 
com ela, fazia bonecos de barro. A cada novo boneco 
surgia uma obra mais primorosa do que a anterior. 
Mais hábil e mais cuidadoso com o seu trabalho. 

Na mesma cidade morava um outro menino, que 
recebera o nome de Anônimo. Tão logo o menino sábio 
deixava seu trabalho a secar ao sol, Anônimo mostrava 
certo prazer em destruir o boneco de barro, e 
transformava-o em um amontoado sem sentido, sem 
forma. 

A criança, que poderemos nomear de Esperto, 
mostrava-se determinada e incansável no seu trabalho. 
Mais do que continuar a elaborar seus bonecos de 
argila, dedicava-se a buscar perfeição no que fazia. 

Certo dia, Esperto realizou um trabalho primoroso, 
fez um boneco mais elaborado e bonito do que todos 
os outros que fizera até aquele momento. 

Era tão bonito que Anônimo tão teve coragem de 
destruir. 

O sábio, com aparência de criança, a partir daquele 
dia não mais criou seus bonecos de argila. 

Anônimo ficou intrigado, resolveu perguntar por qual 
razão não mais realizava seus trabalhos. 

Esperto disse a ele que não mais fazia seus bonecos 
porque não mais os destruía. 

Anônimo então confessou que não tivera coragem de 
destruir porque era um boneco muito bonito. 

Esperto disse a ele: 

Posso dizer que você fez contato com uma parte 
mais profunda da sua essência. Podemos chamá-la de 
segunda tendência. 

Anônimo quis saber o que isso representava. 

Esperto então lhe disse:  

- A primeira tendência que temos é a de destruir. 
Exatamente o que você fizera, até o momento que 
descobriu a beleza no meu trabalho. 

À medida que desenvolvemos nossa natureza 
interior, evoluímos na forma como vemos o mundo à 
nossa volta. Percebemos a importância do conservar, 
do valorizar o que encontramos ao nosso redor.  

Nossa percepção do mundo, das coisas, das 
pessoas, vai se tornando mais e mais sensível. 
Passamos a ter um olhar mais amoroso por tudo e por 
todos. 

É a evolução do nosso Ser que se faz presente a 
partir de então. É o surgir de nossa segunda tendência. 

Anônimo pergunta então: 

- Qual é a terceira tendência? 

Responde Esperto: 

- A terceira tendência é criar. Descobrimos que 
somos criaturas de Deus e temos a missão de 
colaborar com a Sua Obra. Somos co-criadores na 
elaboração de um mundo cada vez melhor. Temos o 
dever de nos aprimorarmos no conhecimento e nas 
habilidades para sermos colaboradores nesse projeto 
Divino. 

Estaremos expressando de forma ativa com o 
aprofundamento na autodescoberta, o despertamento 
da nossa essência verdadeira – somos Seres de luz. 

Pergunta Anônimo a Esperto: 

- Diga para mim qual é a sua tendência? 

Responde Esperto: 

- A minha tendência é a quarta. E, atendendo a mais 
uma pergunta de Anônimo, explica que a quarta 

tendência é aprender a usar, com equilíbrio, as outras 
três. 

Anônimo pede que explique melhor para que possa 
entender. 

Esperto então conta a ele: 

- Um homem que já alcançara a quarta tendência, 
com consciência de sua missão de co-criador, resolveu 
deixar um trabalho que expressasse o que houvera 
aprendido – um prédio para moradia de várias 
pessoas, ficando aos cuidados destas a manutenção 
do local. 

Aconteceu, no entanto, que essas pessoas, delas 
alguns meninos, não conheciam ainda a importância 
da tendência do cuidado, do valorizar o que tinham. O 
resultado foi de o prédio envelhecer e ficar feio – vidros 
quebrados, portas destruídas. 

Se as pessoas tivessem se dedicado ao 
autoconhecimento, despertado para sua essência 
luminosa, teriam cuidado do que lhe fora oferecido. Se 
fossem espertas, também teriam procurado deixar 
marcas de sua passagem pelo mundo. Teriam 
aprimorado o que receberam como dádiva. 

Lembra a Anônimo: 

- Você já percebeu que as pessoas que não deixam 
suas marcas são esquecidas com o tempo? 
Diferentemente do que acontece com aqueles que 
criam e deixam suas marcas, são lembrados através 
de suas obras. 

Anônimo quis saber então se essa era a razão de ele 
ter esse nome e se poderia aprender a ser esperto. 

Explica Esperto que todos nós nascemos para 
sermos espertos. Somos capazes de criar algo 
significativo e oferecermos ao mundo para tentar torná-
lo um pouco melhor. 

Percebo que você já está despertando uma nova 
tendência em você. Muitas oportunidades surgirão para 
que venha a treinar e mostrar-se útil. Aproveite cada 
momento para se aprofundar no autoconhecimento e 
descobrir o que há de melhor em seu Ser.  

Virá a se sentir cada vez mais útil. Fará muitas coisas 
boas para si mesmo e para outras pessoas, contribuir 
para um mundo melhor. Será chamado de Co-Criador 
com Deus. 



Aquele que antes tinha por nome Anônimo começou 
a perceber estar despertando a sua luz interior e que 
esta iluminava o caminho a seguir. Uma energia 
diferente o animava a perceber do que seria capaz, da 
tarefa a cumprir, um verdadeiro sentido para sua vida. 

(*) Esta história é uma adaptação de um conto 
oriental para o estudo sobre o nosso encontro com 
o Ser divino que somos e o despertamento do 
Reino de Deus em nós.  

********** 

Podemos perceber o quanto essa história nos faz 
refletir sobre a nossa evolução: intelectual, emocional e 
espiritual. 

A luz interior que despertamos no caminho, na medida 
em que desenvolvemos novas tendências, está 
intimamente ligada à conexão que venhamos a fazer 
cotidianamente com o Reino de Deus em nós. 

Encontrarmos o Reino de Deus é fazermos conexão 
com a nossa essência divina. É o despertar em nós as 
virtudes que já fazem parte do nosso Ser eterno. As 
virtudes são decorrentes do exercício das Leis Divinas, 
inscritas em nossas Consciências. 
 

Ver também 

http://sueli-meirelles.blogspot.com/2016/04/a-
historia-do-menino-esperto.html?m=1 
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