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Bom dia, meus amados amigos! Uma ótima sexta-feira para você 

e todos os seus. Há dois momentos em nossas vidas em que não podemos 
mudar: o passado e o futuro. Erich Fromm, nascido na Alemanha, em 23 de 
março de 1900, era psicanalista, sociólogo e filósofo. Ao fazer uma 
observação da sociedade, lançou o seguinte diagnóstico: "Somos uma 
sociedade de pessoas com notória infelicidade: solidão, ansiedade, 
depressão, destruição, dependência; pessoas que ficam felizes quando 
matam o tempo que foi tão difícil conquistar".   

 
Dados recentes estimam que os brasileiros, com o fim de buscar 

uma solução para a angústia e ansiedade, já consomem, por ano, cerca de 14 
milhões de caixas do medicamento Clonazepam, princípio ativo do Rivotril. 
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Roberto de Albuquerque Cezar 

Tal consumo, estarrecedor, vai de encontro a afirmação de que o brasileiro é 
um povo alegre e tranquilo.   

 
Me incluo no grupo dos ansiosos, mas não faço uso de 

medicamentos. Raramente tenho o humor alterado em razão das 
preocupações e, possivelmente, talvez essa seja uma característica comum a 
muitos outros brasileiros "alegres”.   

 
E sobre isto, preocupações, dúvidas, medo e ansiedade, 

compartilho um texto de Max Lucado intitulado "Para começar bem o dia":   
 

PARA COMEÇAR BEM O DIA   
 
Dois tipos de vozes chamam sua atenção hoje. As negativas 

preenchem sua mente com dúvidas, amargura e medo. As positivas fornecem 
esperança e força. Quais você escolherá ouvir? Você sabe que você tem 
escolha. "Levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo" 
(2 Coríntios 10:5).   

 
Você deixa qualquer um que bate em sua porta entrar em sua 

casa? Não deixe todo pensamento que surge permanecer em sua mente. 
Mantenha-o aprisionado... faça-o obedecer a Jesus. Se ele se negar, não 
pense nele.   

 
Pensamentos negativos nunca o fortalecem. Quantas vezes você 

resolveu o congestionamento do trânsito com suas reclamações? Reclamar das 
contas faz com que elas desapareçam? Por que remoer suas dores, seus 
problemas e suas tarefas?   

  
"Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende 

toda a sua vida" (Provérbios 4:23). (Extraído do Livro Todo dia é um dia 
Especial, de Max Lucado).   

 
Que estes conselhos possam ser úteis em mais este dia. Que o 

Senhor Jesus te abençoe e lhe dê paz! 


