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Bom dia, estimados amigos! Novo dia começando, uma nova 

semana, muitas expectativas, otimismo em alta, esperança de mudanças, quem 
sabe aquela diferença salarial tão esperada saia, aquele remédio miraculoso 
seja descoberto e aplaque, em definitivo, aquela dor que sentimos por anos 
seguidos, dia em que, finalmente, possamos observar os iníquos recebendo um 
justo castigo pelos tão grandes males trazidos a nossa sociedade. 

 
Normalmente são estes os sentimentos que alimentamos a cada 

raiar. Dizem os vendedores que a manhã é o melhor momento para fecharem 
negócios, pois ao final da tarde, a dura realidade desses tempos difíceis já cuidou 
de apagar as primeiras chamas do entusiasmo do comecinho do dia. 
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O que desejamos é o que encontramos em Apocalipse 21:1-4: “E 
vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a 
primeira terra, e o mar já não existe... Ele enxugará de seus olhos toda a 
lágrima; e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, 
nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.”.  

 
Mas os dias que vivemos é o relato de Romanos 3:10-12: “Não há 

justo, nem sequer um. Não há quem entenda; não há quem busque a Deus... 
Não há quem faça o bem, não há um só”. 

 
Encontrei um texto, intitulado “Utopias (im)possíveis”, que bem 

retrata esse rol de desejos que todos nós alimentamos. Compartilho: 
 

UTOPIAS (IM)POSSÍVEIS 
 
Espero por uma aurora em que os rios não infeccionem os 

oceanos. Que os peixes não morram asfixiados. Que o raiar do sol seja menos 
abrasador porque os lençóis estratosféricos, cerzidos e restaurados pela nova 
mordomia ecológica, não ameaçam... 

  
Espero que não se duvide do próximo, e todo o homem e toda a 

mulher assuma o dever de proteger o seu irmão. Que orfanatos não precisem 
manter uma criança por mais de um mês porque existe fila de adoção. Que os 
idosos não experimentem solidão...  
 

Espero que o turismo sexual seja banido. Que se desarticulem os 
cartéis de droga porque a demanda acabou... Que os êxtases venham da 
grandeza da beleza, da bondade e da solidariedade.  

 
Espero por um novo céu e por uma nova terra. Mas reconheço que 

esse porvir nunca chegará caso não tomemos vergonha na cara. Optemos pelo 
caminho da sabedoria. A construção da história é tarefa humana e o futuro só 
aportará quando arregaçarmos as mangas. (Ricardo Gondim). 
 


