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Bom dia, meus queridos amigos! Temos falado, nos últimos dias, 

sobre a necessidade de você deixar aflorar, um pouquinho, o SENTIR e dar um 
tempinho para o FAZER. Nessa sexta-feira convido você para mais um 
exercício do SENTIR. A exemplo da massa muscular, sempre conquistada à 
custa de esforço físico, por que não mais alguns exercícios na prática do 
SENTIR? Essa loucura de atribuições e fazeres, do dia a dia, nos 
dessensibiliza para o que acontece ao nosso derredor. Os sentimentos vão 
sendo represados e em razão disso, chegamos aos finais de semana 
cansados, fatigados pela louca jornada da semana que passou. Mas Deus, na 
sua sabedoria, nos concedeu um dia para parar e buscar recompor as forças.  

 
Cesare Pavese foi um escritor italiano, nascido em Santo Stefano 

Belbo, que não soube lhe dar com a vida, chegou a ser preso em Barcaleone, 
mas num certo dia foi sensibilizado a escrever: "É bom viver porque viver é 
recomeçar sempre, a cada instante".  

 
Estudamos, na Escola Dominical de nossa igreja, sobre o livro de 

Jó e embora muitos sintetizem todo o livro como um exemplo de “paciência”, 
creio que ele tem muito, mas muito mais a nos ensinar. Olhando para Jó 
poderemos encontrar respostas para os momentos em que acreditamos que 
tudo está perdido, que não há mais nada a fazer. Jó chegou numa situação de 
desespero tal que, como nos disse o nosso professor, "chegou a bater na 
trave", não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou o dia em que Deus permitiu o 
seu nascimento. Viver não é fácil, daí a necessidade de recomeçarmos 
sempre, a cada instante. Não há fórmulas mágicas e prontas. Encontrei um 
escrito pequeno, cuja autoria não descobri, mas com alguns preciosos ensinos 
sobre a vida: 

  

VIVER 
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Viver, não é doar um pouco, é doar sempre. Não é apenas 

suportar a ofensa. É esquecê-la. Não é compadecer, é ajudar, mesmo que isso 
se torne incômodo. Viver, não é simplesmente sorrir, é mais do que isso, é 
fazer alguém sorrir. Viver, não é medir sua ajuda, é ajudar sem medir.  

 
Não é ajudar somente quem está perto, mas estar sempre perto 

para ajudar. Quem realmente vive e ama, não faz o que pode. Faz o 
impossível. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós 
o amamos, porque um dia eles se vão e ficamos com a nítida impressão de 
que não o amamos o suficiente.  

 
Viva! Ame as pessoas ao seu redor, diga-lhes o quanto elas 

significam para você, felicidade não se vive a sós. Viver é SENTIR! Não 
SENTIR é vegetar. Tenhamos cuidado para que as demandas do FAZER 
acabem com o nosso SENTIR. 
 


