
Um pequeno gesto 

 

 

Corria o ano de dois mil e sete, na cidade de Foz do 

Iguaçu, e lá estava tirando o meu plantão na EADI-Foz, cumprindo a 

nossa escala de trabalho. 

Quando naquele belo dia, findo o expediente passei na 

agência do Bando do Brasil, localizada na avenida JK, onde precisava 

proceder ao pagamento de uma conta. 

Estacionei frente à agência. 

Notei que ao meu lado estacionava também um veículo 

com placas da cidade de São Paulo, fato comum naquela cidade. 

Afinal de contas Foz é uma das cidades turísticas mais 

procuradas do Brasil. 

Como estava eu na cidade de Foz do Iguaçu, dei uma 

olhadinha de desconfiança, por segurança e aproximei-me da porta 

do banco. 

Acionei a porta da agência e nela entrei. 

Havia ali poucas pessoas. 

Logo após a minha entrada entrou também uma daquelas 

pessoas que estava naquele veículo de São Paulo. 

Notei que ela estava apreensiva. 

Novamente fiquei preocupado, pois podia estarmos 

correndo o risco de um assalto.  

Mas não era nada disso. 

Aquele homem estava ali, com um DARF (documento de 

arrecadação da receita federal), na mão, olhava de um lado para o 

outro, como quem pedia socorro, um socorro silencioso, mas 

ninguém o ouvia, dentro dele havia um grito de desespero, mas 

ninguém ouvia e nem queria ouvir. 



Então eu tive a iniciativa de aproximar-me dele e fazer a 

pergunta: 

- Posso te ajudar? 

E ele como alguém que acaba de levar um susto, 

respondeu: 

- Moco, eu moro em São Paulo, e estou com um problema 

na receita federal e preciso pagar esse documento aqui, estou com o 

dinheiro, mas como não tenho conta e nem cartão do banco do 

Brasil, não sei o que fazer. Então entrei aqui, esperando que alguém 

possa ajudar-me. 

Além do que, eu preciso estar em São Paulo ama nhã, 

onde tenho compromisso inadiável, então tenho que viajar hoje de 

qualquer jeito. 

Então eu lhe disse: 

- Deixa-me ver o DARF e o dinheiro que tens aí. 

Peguei o DARF, contei o dinheiro, dirigi-me ao caixa, 

procedi ao pagamento, entreguei-lhe o comprovante e lhe disse: 

- Boa viagem, vá em Paz e que DEUS o abençoe. 

E ele ainda assustado, perguntou: 

- Quanto te devo? 

E eu lhe respondi: 

- Nada. Mas, faça uma oração por mim. 

E ele perguntou: 

- Só isso? 

E eu respondi: 

- Sim, só isso. 

Após isso, saímos dali, conversando e já fora do banco ele 

chamou o seu companheiro de viagem e contou ao mesmo o ocorrido 

e ambos ficaram admirados pelo meu gesto.  

Quando então me perguntaram quem eu era, o que eu 

fazia, no trabalho e fora dele. 



Aí então ficaram mais admirados pelo gesto de um Auditor 

Fiscal da Receita Estadual prestado a uma pessoa estranha, num caso 

totalmente alheio ao seu trabalho (receita federal) e numa cidade 

totalmente diferente. 

Mas a história realmente vai se fechar três anos depois. 

Vejamos o que ocorreu no dia nove de setembro de 2010: 

São 08h30min, o meu celular toca. 

- Alô. 

- Alô. 

- É o Sr. Mateus? (pseudônimo) 

- Sim. Quem fala? 

- Aqui é o Felipe (pseudônimo) de São Paulo, o Senhor, 

não deve se lembrar de mim. 

- É... talvez, sim, talvez não. 

- O senhor ainda traz o terço no bolso? 

- Sim, sempre. 

- Eu sou aquele camarada que o senhor ajudou na em Foz 

na agência do Banco do Brasil, tá lembrado? 

- Sim. Oi, como vai vc? 

- Tudo bem. 

- Estou ligando para agradecer, embora já faça algum 

tempo. 

- É já faz algum tempo sim. 

- É deve fazer uns dois anos. 

- Acho que mais um pouco. 

- Mas conta aí porque você está ligando logo hoje? 

- É que estou preso aqui no trânsito e encontrei o número 

do seu telefone aqui no comprovante bancário daquele dia, preso 

aqui no painel do meu carro, então resolvi ligar. 

- Ah, então veja aí a data da autenticação? 

- Ah, sim 2007, caramba, são três anos. 

- Lembra que o senhor pediu uma oração? 



- Sim. 

- Então, quando chegamos em São Paulo, contei para a 

minha família o que tinha acontecido e sobre o teu gesto, todos 

ficaram admirados, principalmente por ser o senhor um fiscal do 

estado, por sermos nós estranhos para o senhor e por estarmos em 

Foz do Iguaçu, lugar onde todos desconfiam de todos e como o 

senhor havia pedido uma oração,desde então todos nós temos orado 

pelo senhor e pela sua família. 

- Você começa a trabalhar a que horas? 

- Aqui a gente começa todos os dias às 03h00min. 

- Ah, o senhor perguntou por que eu tinha ligado logo 

hoje? É um dia especial? 

- Sim cara, é o meu aniversário. 

- Oba, meus parabéns. 

- Obrigado, você deu-me o melhor presente do dia. 

- Que DEUS o abençoe. 

E veio a emoção. 

E bota emoção nisso. 

 

Moral da história:    A grandeza está no pequeno gesto. 
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