
Espere Só Um 
Pouquinho

Teresa observava a mãe 
colocando Joãozinho para dormir, 
e pergunta: 

--Mamãe, você ainda me ama?
--Claro que te amo, Teresa – 

disse a mãe. 
--Mas você passa mais tempo 

com o Joãozinho do que comigo 
– comentou Teresa.

--O Joãozinho é um bebê. 
Precisa de mais cuidados do que 
você. Quando você era bebê, eu 
também passava muito tempo 
com você. 



A mãe colocou o 
Joãozinho adormecido 
no berço. 

--Apesar de não 
passar tanto tempo 
com você como antes, 
eu ainda te amo – 
explicou a mãe. -- E 
também estou muito 
orgulhosa de você!

--Orgulhosa de mim? 
--Claro – disse a mãe – 

pegando Teresa no colo. 
– Você é a minha melhor 
garotinha! E uma ajudante 
maravilhosa, uma excelente 
irmã mais velha para o 
Joãozinho, e faz o papai 
e eu muito felizes pela sua 
amabilidade e alegria!

--Mas às vezes eu gosto de 
ter você só para mim – disse 
Teresa.



-- Olha, vamos combinar uma coisa? – perguntou a 
mãe. – Quando você precisar passar um tempo com 
o papai ou comigo, pode vir e pedir, e nós faremos 
todo o possível para passar um tempo especial com 
você nesse preciso momento ou em algum momento 
que reservaremos para isso.  

--Mas às vezes você não escuta. 

Tem ocasiões em que o papai ou eu 
estaremos ocupados e não poderemos 
interromper o que estamos fazendo no 
preciso momento – explicou a mãe. 
Quando isso acontecer, você talvez tenha 
que esperar até um pouco mais tarde, mas 
pode ter certeza que iremos passar um 
tempo com você. 

--Eu não gosto de esperar – disse Teresa.



--Entendo. É difícil 
não recebermos na 
hora o que queremos, 
mas é importante ter 
paciência para esperar. 
E muitas vezes, quando 
esperamos um pouco 
mais, acabamos 
recebendo algo melhor. 

O que isso significa?
--É como o que 

acabou de acontecer. 
Você esperou 
pacientemente eu 
colocar o Joãozinho 
para dormir – disse a 
mãe – e agora podemos 
fazer algo juntas 
enquanto ele dorme. 
Você gostaria de fazer 
biscoitos?

--Biscoitos de aveia 
e passas? – perguntou 
Teresa.

Claro!
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--Estou feliz por 
passar um tempinho 
com você, mamãe! 
Eu amo o Joãozinho, 
mas às vezes gosto 
de ficar só com 
você.

--Eu também, 
Teresa. Eu também! 
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