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COMPROMISSO
Temos medo de fracassar nos compromissos que assumimos para com o outro, é uma situação muito comum
no dia a dia de qualquer pessoa, pois temos a tendência de
querer manter as coisas em seus devidos lugares.
Porém, para que eu possa cumprir com o que me comprometi, é necessário que na cadeia em que estou inserido, todos cumpram seus compromissos sucessivamente. O
medo do fracasso surge sempre que nos sentimos pressionados a fazer a coisa certa em um ambiente de incerteza,
apesar das adversidades. Para minimizar a dor trazida pela
necessidade de cumprir com os compromissos, precisamos
confiar em nosso meio, por mais que este seja imprevisível.
Contudo, quando depositamos a confiança de que necessitamos em coisas, pessoas, lugares, imagens e situações,
ela se tornará efêmera, pois só quando confiarmos em Deus
teremos conforto em nossa alma.
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SEM NOÇÃO
Sem noção é um termo muito comum entre os jovens
para definir alguém que vive fora da realidade. Mas será que
isso está acontecendo só entre os jovens?
Temos observado uma alienação coletiva crescente em
dimensão e número de alienados. Por que será que as pessoas
têm tido cada vez mais dificuldade em enxergar a realidade
em seu entorno?
São as distrações tecnológicas? É a falta de conhecimento? É a falta de educação? É a falta de religiosidade? É a
falta de convívio fraterno? O que está nos faltando?
Isto é, tem de fato alguma coisa nos faltando? Ou temos coisas demais e por isso somos conduzidos à alienação?

SUBMISSÃO
Temos a ideia de que a palavra submissão representa
nada mais que um estado de escravidão, pois nos faz
lembrar de, num passado não muito remoto, dos negros
nas Américas, judeus no Egito, cristãos em Roma e muitos
outros povos que foram obrigados a ser submissos a outros
povos.
Mas, à exceção da força, há um elemento de nossa organização social que nos faz nos submeter ao outro. Não
14
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exatamente ao outro, mas à sua posição, que hierarquicamente poderá ser superior à nossa, com respeito e obediência. Isso nos coloca em uma condição de aceitação de que há
pessoas acima de nós, que não necessariamente são melhores
do que nós — e não se trata aqui de julgarmos o que elas são,
mas onde estão.
E esse sutil detalhe faz toda diferença na forma como
vemos o próximo. A superioridade de alguns indivíduos se
dá por uma questão de posição, e não do que eles são. Assim,
acatar as autoridades, regras, tradições e costumes é essencial
para o bom convívio social. Fazendo isso, estaremos melhorando sobretudo nossas próprias vidas.

AMOR
Falamos tanto do amor! Cantamos, vemos filmes românticos, declamamos poesias de amor, lemos romances
de lindos casais e tem até estudos científicos sobre o amor.
Mas, por que será que é tão difícil praticá-lo? Será que
é porque não o conhecemos ou o sentimos de fato? Há todo
momento convivemos com outras pessoas: em casa, no trabalho, na rua, nas reuniões com amigos e de família, nas
praças, no cinema, no trânsito... E são nesses momentos de
encontro que temos a oportunidade de praticar a atenção
Fábio Henrique Ferreira Nery
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ao outro, a gentileza, o carinho, o favor, a conversa, a ajuda,
o ensinamento, o elogio e a empatia. Estas são atitudes que
favorecem a união, e a união, por sua vez, sintetiza o amor.
Do contrário, alimentaremos o desamor. Então, qual
nossa opção? A decisão é uma questão de sentir o que nos
move. O que nos move? Prestemos atenção e seremos um
mundo melhor.

A CONTA
“Faço o que não quero que façam comigo.”

E assim somos levados a provar de nosso próprio veneno. A escolha é nossa, apesar de não sermos donos de nosso
destino, mas sim favorecedor dele, cabe a nós escolher do
que queremos provar.
Ao escolher a conta vem, e o valor pode ser agradável
ou insuportável. Simples assim.

16
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A ONDA PERFEITA
A idealização do que queremos fazer nos faz sonhar
com coisas que às vezes são impossíveis de serem realizadas
aos nossos olhos.
Suponhamos que você está se preparando para surfar
na onda perfeita e, como bom surfista que é, você já sabe que
nem sempre ela se forma na sua frente. Logo, a depender das
águas, às vezes você encontra a onda perfeita e às vezes não,
tem que se aventurar com o que o mar te oferece.
Esta ilustração expõe situações antagônicas com as
quais podemos nos deparar na busca por nossos sonhos.
Quando nos preparamos para surfar a onda perfeita e a encontramos diante de nós, é quando atingimos nossa realização como pessoa. Ocorre aqui a união de nossos sonhos
com a vontade de Deus.

AUTOSSUFICIENTE
Nascemos durante os anos ditadura, sem computador,
com uma só religião e gênero definido — tempos em que a
moral era o valor máximo da sociedade e a profissão, o ideal
a ser alcançado.
Ter memória para se lembrar das coisas era uma virtude, aprendia-se com o professor e se relacionava-se com
Fábio Henrique Ferreira Nery
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várias etnias. A realização consistia na colaboração mútua, a
exposição da vida privada era baixa; no trabalho, cumpria-se
horário com calma e fazia-se contato pessoal, prezando-se
pela boa execução do dever. O dinheiro era tido como consequência do trabalho realizado, sofrendo como condição
de chegada ao céu e nos sentindo insuficientes.
Hoje, estamos na democracia sem saber votar, com
um computador na mão sem saber usar, com várias religiões sem prática nenhuma, o certo ou errado é relativo,
somos forçados a aprender sozinhos, nossa memória é carregada no bolso, somos intolerantes para com outras etnias,
buscamos o prazer carnal individual a qualquer custo, como
se não houvesse amanhã.
As profissões mudam tão rápido quanto possamos
dormir e despertar, de modo que o dinheiro tornou-se o
principal objetivo, sua posse é estimulada pela competição
como se todos fossem capazes de alcançá-lo, forçando os
horários e a pressa, evitando-se contato pessoal e dando preferência às relações distantes. A exposição da vida privada é
alta e nos sentimos autossuficientes.
Diante dessas situações longínquas uma da outra, que
tal buscarmos um meio-termo?
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APOSENTAMOS O TROFÉU
Na época de escola, tínhamos os torneios interclasse;
ali era total alegria e descontração. Competíamos, paquerávamos e, quando ganhávamos algum jogo, sentíamo-nos
como verdadeiros heróis, pois tínhamos que suar a camisa
para conquistar o lindo troféu, que era exposto durante o
campeonato na secretaria, e, uma vez conquistado, era peça
de orgulho e inspiração para novas conquistas.
Hoje, temos a selfie, que viralizou como um comportamento usado para expor a nós mesmos como troféus
merecedores de todas as glórias, e melhor ainda: sem suar a
camisa, tudo arrumadinho. Fonte de vaidade e inspiração,
de muita inveja. Quanta saudade do velho troféu!

ANTÔNIMO
O consumismo é estimulado pelo que temos de pior,
que é a nossa vaidade, e esta só aparece quando alimentamos
nossa individualidade, que por sua vez é reflexo de nossa
educação.
Porém, através deste mesmo ciclo podemos mudar o
destino final, trocando as seguintes palavras por seus antônimos: individualidade-coletividade, vaidade-humildade, consumismo-poupança, que chegaremos a um convívio melhor.
Fábio Henrique Ferreira Nery
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ANTAGÔNICO
Ir ao senhor Cornélio e não comer pão de queijo.
Torcer pelo Botafogo sabendo que ele jamais ganha.
Acreditar nas histórias do Domingos Mentirinha
sabendo que ele nunca conta a verdade.
Ir para Campo Maior e jejuar na Sexta-Feira Santa.
Passear na ponte estaiada e não subir ao mirante.
Olhar o encontro dos rios e não querer ouvir a lenda
do cabeça de cuia.
Assistir à vaquejada e sentir pena do boi.
Somos ou não somos antagônicos?

ALGUMA COISA A VER?
Barão Vermelho, Capital Inicial, Legião Urbana, Os
Paralamas do sucesso, Titãs, RPM, Ultraje a Rigor, Biquíni
Cavadão, Blitz, Engenheiros do Hawaii, Kid Abelha.
Estamos a um passo para a democracia, o país começa
a acreditar que irá sair da ditadura, o movimento das Diretas Já é derrotado no Congresso, Tancredo Neves é eleito e
morre, em seu lugar assume Sarney, Collor é eleito pelo povo
e sai pelo Congresso, Itamar assume, estabiliza a economia
20
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e seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique, é eleito à
presidência que passará à esquerda, Lula assume e tenta a
perpetuação com Dilma, que é derrubada pela direita, a qual
volta ao poder.
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VIDA
Todo o conhecimento acumulado até hoje
não é capaz de criar uma unha.
Quem dirá um corpo.
Quem dirá uma alma.
Acredite, você é especial.
Um milagre.
Valorize a vida!
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