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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus entes queridos.  
 

DIAS RUINS 
 
Como foi sua segunda-feira? Espero que bem proveitosa. Mas 

nem todos os dias são assim. Certamente, se nos fosse dada a opção, 
determinados dias nós apagaríamos de nossas vidas. Amontoam-se tantas 
dificuldades, inúmeras frustrações e incontáveis aborrecimentos, que você 
chega a pensar que conduz o mundo sobre os ombros dilacerados. Desde 
cedo, ao se erguer do leito, pela manhã, encontra a indisposição moral do 
esposo ou da esposa, que lhe arremessa todos os espinhos que o mau humor 
conseguiu acumular ao longo do dia anterior. Sente o travo do fel despejado 
em sua alma, mas crê que tudo se modificará nos momentos seguintes.  

 
Sai à rua para atender a esse ou àquele compromisso cotidiano, e 

se defronta com a agressividade no trânsito de muitos que manejam veículos 
nas vias públicas e que os convertem em armas contra os outros. Constata a 
indiferença dos companheiros de trabalho para com os seus problemas. Todos 
nos seus mundos incontaminados com o que está ao redor. Mesmo assim, 
você é persistente e acredita que as coisas vão melhorar. Encontra-se com 
colegas que lhe inteiram das últimas notícias dos telejornais: corrupção, 
corrupção e corrupção, desenfreada e sem medida. São nesses dias em que 
você procura balbuciar palavras de socorro, mas elas não são ouvidas, seus 
suspiros de aflição são ignorados. 

 
Calar, desagrada... Falar, desagrada. E você busca forças para 

entender o que lhe acontece. A tristeza bate, o desânimo toma conta do seu 
ser. No entanto, esses dias infelizes pedem-nos vigilância e oração sem 
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cessar, para que não nos percamos nesses labirintos de pensamentos, de 
sentimentos e de atitudes perturbadoras. Quando perceber que muita coisa à 
sua volta passa a emitir um som desarmônico aos seus ouvidos; se notar que 
escolhendo direito ou esquerdo não escapa da crítica ácida, o seu dever será o 
de se ajustar ao bom senso.  

 
Instrua-se com as situações e acumule o aprendizado das horas, 

passando a observar bem melhor as circunstâncias que o cercam, não 
deixando de rememorar as santas palavras de Jesus: “No mundo tereis 
aflições, mas tende bom animo, eu venci o mundo” (João 16:33). 
Tenhamos bom animo!  
 


