
               

 

A ÁGUIA 

Um homem foi ao bosque procurar um pássaro para levar para casa. Capturou uma pequena águia, 

levou-a consigo para casa e colocou-a num galinheiro onde também havia patos e pavões. Deu-lhe 

a mesma comida que às galinhas, apesar de estar perante uma águia, a rainha das aves. 

Passaram-se cinco anos. Um dia, recebeu a visita de um especialista em aves. Quando passaram 

pelo jardim, o visitante disse:  

 “Este pássaro não é uma galinha, é uma águia.”   

 “Sim - respondeu o dono da casa. É verdade. Mas criei-a como uma galinha. E já não é uma 

águia, mas uma galinha, ainda que as suas asas tenham três metros de envergadura. 

 “Não – respondeu o outro – continua a ser uma águia, porque possui um coração de águia. E 

esse coração há de impulsioná-la a subir às alturas”. 

 “Não, não – concluiu o dono – já é uma autêntica galinha e jamais voará.”  

Então, decidiram os dois fazer um teste. O especialista pegou na águia, lançou-a às alturas e disse: 

- “Tu és uma águia; pertences ao céu e não à terra! Solta as tuas asas e voa!” – Mas a águia 

permaneceu pousada no seu punho levantado, olhando à volta. E ao ver atrás de si as galinhas a 

debicar as sementes, saltou e foi ter com elas. 

O dono da casa exclamou: - “Eu disse-te que era uma galinha”. 

 Não – disse o outro.” É uma águia e possui um coração de águia. Façamos um novo teste. 

Amanhã vai voltar a voar.” 

No dia seguinte, subiu com a águia ao terraço da sua casa, alçou-a e disse: “Águia, tu és uma águia; 

estende as tuas asas e voa”. Mas quando a águia viu as galinhas a debicar as sementes, saltou 

novamente para junto delas e pôs-se a fazê-lo também. 

O dono da casa voltou a dizer: “- Eu avisei-te que era uma galinha”. “Não – disse o outro. É uma 

águia e possui um coração de águia. Façamos um último teste. Amanhã vou fazê-la voar. 

Na manhã seguinte levantou-se de madrugada, pegou na águia e levou-a para fora da cidade, para 

longe de casa, até ao pé de um monte. Nesse momento, o sol nascia e cobria de uma luz dourada o 

alto das montanhas. O homem elevou uma vez mais a águia ao ar e disse: - ”Águia, és uma águia. 

Pertences ao céu e não à terra. Solta as tuas asas e voa”. 

A Águia olhou à sua volta, estremeceu como se uma nova vida se infundisse no seu corpo…, mas 

não voou. Então, o especialista em aves fez com que ela olhasse diretamente para o Sol. E 

imediatamente, a águia estendeu as suas asas poderosas e elevou-se com o grito próprio das águias. 

Voou mais e mais alto e nunca mais regressou. 

Era, realmente, uma águia, apesar de ter sido criada e domesticada como uma galinha.      
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O especialista em aves desta parábola apresenta muitas características típicas da pedagogia do P. 

Kentenich: 

 

 Respeita a originalidade de cada um  

 É paciente e não desiste 

 Cria as condições para que o ser se desenvolva plenamente 

 Desperta o desejo de liberdade e encaminha o ser para a felicidade plena 

 Ajuda a pessoa a elevar-se acima da materialidade das coisas 

 Procura a vida e serve-a desinteressadamente 

 Está atento aos sinais de Deus e interpreta-os 
 

 


