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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para 

você e todos os seus entes queridos. Viver, segundo Clarice Lispector, 
“ultrapassa qualquer entendimento”. Já para Oscar Wilde, “Viver é a 
coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe”. Para 
Albert Einstein, viver está se tornando uma atividade periculosa, perigosa, 
“não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles 
que observam e deixam o mal acontecer”.  

 
Sem dúvida, viver está se tornando uma tarefa cada vez mais 

difícil, mas muito provavelmente nossos pais, ou nossos avós, nos rebateriam 
afirmando que no tempo deles tudo era ainda mais complicado, não existiam 
as facilidades que temos hoje. Será mesmo?  

 
De fato, hoje temos a tecnologia dos celulares, nas ondas 3G 

(quase rápido) e 4G (tentando ser rápido); internet banda larga; wi-fi; e-mail; 
Facebook; WhatsApp; GPS; FedEx (encomendas internacionais ultra rápidas); 
SEDEX 10 (encomendas nacionais razoavelmente rápidas); Amazon; Wallmart; 
entre outras tantas facilidades, impensáveis no tempo de nossos pais e avós. 

  
Mas nos relacionamentos pessoais, acredito que regredimos na 

mesma velocidade das tecnologias hoje implementadas. Vivemos isolados, 
desconhecendo até quem mora, porta a porta, no nosso prédio. Com o 
individualismo crescente, a ordem reinante é cada um por si.  

 
Sobre viver, compartilho um escrito bem interessante intitulado 

“A vida que você escolheu”. Não sei a autoria, pois me fora repassado um dia 
desses por uma amiga de infância (Alcinéa Gomes Medeiros). Então segue:  



 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 

A VIDA QUE VOCÊ ESCOLHEU  
 
Quanta vida pode haver numa vida só, já se perguntou alguma 

vez?  
 
Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não 

perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia; 
quando consegue começar de novo. Vive para ser maior; e indo mais longe, 
vive mais tempo, porque mais importante que chegar é a vontade de partir. 
(“...Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo 
instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando.” 
(Joao 5:1-9)” – Eclesiastes 3:26).  

 
Você vive quando sai de casa sem blusa e vem o frio. Quando 

acha que vai chover, e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda 
tira um sorriso e o dá de presente. E, assim, fica mais cheio de motivos para 
viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto; e aí 
compartilha, divide, cuida. (“Todos os dias, continuavam a reunir-se no 
pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das 
refeições, com alegria e sinceridade de coração” – Atos dos Apóstolos 
2:46).  

 
Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas 

e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se 
torna dois e vocês viram três, e ficam cheios de uma vida totalmente nova 
(“E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de 
três dobras não se quebra tão depressa” - Eclesiastes 4:12).  

 
Tem gente que vive só quando o sapato aperta; outros só quando 

os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo. E tem aquele 
que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. 
Vivemos quando redescobrimos o amor… o amor próprio; o amor ao próximo 
(“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-
vos em honra uns aos outros”- Romanos 12:10).  

 
Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo 

atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no 
sangue, nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que 
viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele, 
enfim, parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida (“Para tudo 
há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do 
céu” – Eclesiastes 3:1)”.” (Texto de Renato Cabral). 
 


