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Meus amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para você e todos 

os seus. Você já assistiu ao filme “O Náufrago”? A película relata a história de 
Chuck Noland, interpretado por Tom Hanks, um inspetor da Federal Express 
(FedEx), multinacional encarregada de enviar cargas e correspondências, que 
tem por função checar vários escritórios da empresa pelo planeta. Porém, em 
uma de suas costumeiras viagens o mesmo é vítima de um acidente aéreo, 
que o deixa preso em uma ilha completamente deserta por longos quatro 
anos.   

  
Chuck estava noivo (Helen Hunt), mas em razão do longo tempo 

em que esteve desaparecido, ela e seus amigos o têm como morto; 
obviamente, dão seguimento as suas vidas, formando novos relacionamentos. 
Chuck, isolado, precisa lutar para sobreviver, tanto fisicamente quanto 
emocionalmente, a fim de que um dia consiga retornar civilização.  

  
Somos relacionais. Não fomos feitos para vivermos isoladamente. 

Tanto é assim que o protagonista do filme, na sua luta diária pela 
sobrevivência, sentiu a necessidade de se relacionar, daí que criou o 
personagem “Wilson”, na realidade uma bola com quem se conversava e, até, 
brigava. 

  
E relacionar-se não é uma tarefa fácil, principalmente 

considerando a nossa natureza decaída que nos levará, cedo ou tarde, a 
magoarmos até aqueles mais próximos, a quem amamos. Somos limitados, eis 
a razão porque o apóstolo Paulo, ao se dirigir aos Romanos, recomendou: “Se 
possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens” 
(Romanos 12:18).  

  
Como cristãos sabemos do resumo da lei, ou seja, “Ame o seu 

próximo como a si mesmo”, mas certamente surgirão dias em que devemos 
rememorar a advertência de Paulo aos Gálatas: “Mas se vocês se mordem e 
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se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente” 
(Gálatas 5:14-15).  

  
E sobre esse relacionamento diário, Içami Tiba tem muito a nos 

ensinar através do seu escrito “A arte de viver bem”.  
 

A ARTE DE VIVER BEM 
Içami Tiba 
  
Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de 

cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não 
faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus 
direitos.  

  
Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas olhe-se também 

com os olhos delas. Não fique ensinando sempre, você pode aprender muito 
mais. Não desanime perante o fracasso, supere-se o transformando em 
aprendizado.  

  
Não se aproveite de quem se esforça tanto, ele pode estar 

fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com 
seu mau humor, descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvair 
pela torneira, pode faltar aos outros…  

  
O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de 

respeito a si mesmo! Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, 
já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as 
portas do coração.  

  
Guardemos esses ensinamentos em nossos corações em mais este 

dia.  
 

 


