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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica terça-feira para 
você e todos os seus. Esta reflexão, que hoje trago, pode ser lida seguindo o 
estilo “fast-food”, ou seja, mais rapidamente, sem tomar muito do nosso 
tempo.  

  
Sim, o mundo gira tão rapidamente que, como inclusive já 

expressei, não há mais espaço para reflexões mais densas. Inafastável, para os 
dias atuais, eu diria verdadeiramente impregnada, a concepção de que 
“tempo é dinheiro” e, em assim sendo, eu não posso “perder tempo”. Agir 
assim é perder dinheiro.  

  
O Dr. Neil Fiore, sobre o tempo, detinha uma outra visão: “Na 

realidade, tempo é muito mais precioso que o dinheiro. É um recurso não 
renovável. Uma vez que você o gasta, e se você o usou mal, ele se foi 
para sempre”. Possivelmente, não é “perda de tempo”, trazer a nossa 
memória as inúmeras decisões erradas, gestadas apressadamente, nuas de 
uma reflexão mais cuidadosa e cautelosa.  

  
Eclesiastes nos leva a essa mesma ideia, pois não é sábio correr 

“atrás do vento” quando devemos ter a consciência que há um tempo 
determinado para cada coisa. E, por assim agirmos, perdemos muito e, muitas 
das vezes, deixamos até de valorizar o que nós temos, diante desse desejo 
incontido e irrefletido do “querer”, que não permite tempos de solitude para 
o descanso da nossa alma e do nosso corpo.  

  
O escritor Alexandre Rangel, no seu livro “As mais belas 

parábolas de todos os tempos”, da editora Leitura, vai nos brindar, hoje, com 
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uma parábola da atualidade intitulada “Valorizando o que possuímos”. Vamos 
ao seu escrito? Então segue adiante:  

  

VALORIZANDO O QUE POSSUÍMOS  
  
Certa vez, um homem encontrou um rapaz muito triste sentando 

à beira da estrada. Com pena dele, perguntou:  
  
- Por que tanta tristeza, meu jovem?  
  
- Ah, senhor, não existe nada interessante em minha vida. Tenho 

dinheiro suficiente para não trabalhar e estava viajando para ver se descobria 
alguma coisa curiosa no mundo. Entretanto, todas as pessoas que encontrei 
nada têm de novo para me dizer e só conseguem aumentar o meu tédio.  

  
Na mesma hora, o homem agarrou a mala do rapaz e saiu 

correndo pela estrada. Quando se distanciou bastante, de modo a que não 
pudesse ser mais visto, colocou de novo a mala no meio da estrada por onde o 
rapaz ia passar e escondeu-se atrás de uma árvore.  

  
Depois de um bom tempo, o rapaz apareceu, sentindo-se mais 

miserável do que nunca, por causa do ladrão que encontrara. Assim que viu a 
mala, correu até ela. Ao perceber que o conteúdo estava intacto, olhou para 
o céu e, cheio de alegria, agradeceu a Deus por aquela graça, por tanta 
felicidade. Atrás da árvore, observando a cena, o homem refletiu:  

  
- Certas pessoas só sentem o sabor da felicidade quando a 
perdem.  
 

 


