
 

 

 

 

 

 

1 lugar - Mariana Antonelli 

 

 

Meu pai, meu presente 

 

Heróis são personagens conhecidos pela sua coragem e superação. São fontes 

de inspiração e reúnem atributos que os levam a solucionar problemas e ajudar 

pessoas.  Com origem no grego ἥρως, pelo termo latino heros, o termo herói é atrelado 

àquele que é protagonista de uma obra. Todas esses qualidades me fazem lembrar de uma 

pessoa em minha vida. Meu pai! Protagonista nos momentos mais importantes, é meu 

modelo, meu exemplo. 

Esse super herói é filho de Cecília e Antoninho, com origem humilde traçou 

sua história com muita dedicação e trabalho. Casou-se com Maria, com quem está até 

hoje. E lá se vão 35 anos de união. Frutos deste casamento, somos meu irmão e eu. 

Recentemente ele se tornou avô! Quando minha filha nasceu, ainda este ano, passei a dar 

ainda mais valor aos meus pais. E o curioso, ela é a cara do avô!  

Outras de suas características marcantes são a religião, a dedicação com a 

família e o valor às coisas mais simples da vida. Seu sonho era cursar Educação Física, 

porém, na época, não conseguiu cursar tal faculdade. Teve de trancar quando eu nasci, 

para se dedicar ao emprego na indústria que tinha e ajudar minha mãe nos meus cuidados. 

Hoje, sou eu que me formei em Educação Física e fiz pós graduação na área, com muito 

apoio e incentivo dele. Ele se orgulha do meu caminho e eu me inspiro e tenho imensa 

gratidão pelas oportunidades que ele me deu, por meio de uma boa educação. 

 São inúmeras as qualidades que fazem com que ele seja digno de ser 

chamado de herói: 

É forte como o Hulk. Nos momentos de perda de familiares é nele que 

encontrávamos a força para seguir adiante, com alegria, sem perder a esperança. É 

corajoso como o Homem Aranha. Destemido, alça os mais altos desafios para nos 

proteger e com suas teias conecta os familiares mais distantes. É inteligente como o 

Batmam. Seus conselhos são sempre os melhores, sua experiência de vida nos tira das 

"enrascadas" e nos poupa de tomar rumos errados. É resistente como o super homem. Não 

cansa de mostrar o caminho da verdade, ética e moral. Tem paciência quando é 

questionado e demonstra com gestos concretos e ações os seus valores. 

Este super herói não usa capa... mas também, não precisa. Se reveste de amor 

e sabedoria todos os dias. Hoje, aposentado, foi ele quem me mandou por whatsApp o 

anúncio deste concurso da Associação Comercial Empresarial (ACE). Eu visualizai, mas 

não respondi, ele nem imagina que estou participando. Se ele merece um presente? Sou 

suspeita para falar... mas ele merece todos os presentes deste mundo, pois ele se fez 

presente em minha infância, juventude e agora, vida adulta, em todos os momentos. Dos 

mais difíceis aos mais felizes.  

Ficará imensamente feliz em ler este texto. Se vier acompanhado de um vale 

compra, mais ainda! Independente disso, continuará com sua missão: inspirar, orientar, 

ajudar, amar. Assim, encerro, deixando saudade do nosso passado, orgulho do nosso 

presente e expectativa pelo nosso futuro... Mas com uma certeza: Meu pai é meu maior 

presente. 


