
O milagre dos sapatos 
 

Num dia de muito calor um estudante Universitário, jovem e rico, estava a 

passear com um dos seus professores. Era um ancião muito compreensivo, bondoso e 

muito amigo dos alunos. 

No passeio, sob a brisa do entardecer, viram ao lodo do campo um par de 

sapatos, enlameados e rotos, que pertenciam a um homem que andava a trabalhar por 

ali, no campo. 

-“Professor, o que me diz a nós escondermos os sapatos e ficarmos escondidos 

a espreitar para ver a reação dele quando não os encontrar? 

O professor, que gostava muito de dar conselhos, disse: 

-“Meu rapaz, ninguém se deve rir á custa dos pobres e, como tu és bastante 

rico, bem podias aproveitar esta ocasião para fazer uma boa sopresa ao homem. Sei de 

uma coisa bem melhor que poderíamos fazer. Coloca uma nota em cada um desses 

sapatos e escondemo-nos para ver bem o que vai acontecer. 

O estudante assim fez, indo em seguida colocar-se atrás de uma árvore 

juntantamente com o professor. 

Daí a pouco acabado o trabalho, o lavrador dirigiu-se para o sítio onde deixara 

os sapatos e quando os ia calçar, hesitou ao ver dentro uma nota de cinquenta euros. 

Ficou admirado, retirou a nota e ficou a olhá-la com um misto de contentamento e de 

supressa. Quando, porém, enfiou o outro pé no respetivo sapato, disse: 

-“Será possível? “ Sacudiu o sapato e caiu outra nota. 

Cheio de emoção, lança os joelhos em terra e, levantando os olhos para o céu, 

exclamou: 

-“Oh, meu Deus, como é certo que nunca desamparas os que em Ti confiam. Os 

meus filhos não tinham pão, a minha mulher está doente, na cama, e eu já não tinha 

recurso nenhum. Abençoado seja aquele que foi escolhido como instrumento para me 

valer na minha miséria”. 

Depois de o terem visto partir, professor e aluno saíram do esconderijo. 

O estudante rico chorava de emoção. 



-“Agora, meu amigo e meu aluno, estás feliz pelo que fizeste? 

Estás a sentir uma satisfação muito maior e um prazer muito mais agradável do 

que sentirias se tivesses troçado do pobre homem. 

-“Oh professor! Nunca mais esquecerei a lição que me acaba de dar. 

Ficará bem gravado no meu coração que nunca se deve troçar dos pobres e que 

só nos devemos chegar a eles com o intuito de lhes fazer o bem. 

Hoje aprendi como é verdadeira a palavra de Deus quando diz: 

…”É mais feliz quem dá do que quem recebe…” 

Sejamos amigos e ajudadores daqueles que necessitam do nosso auxílio. 

 

 

 


