
Cada vez mais temos mo-
tivos para pensar neste tema. 
Qual o valor de uma vida hoje? 
Pense na sua e se pergunte 
Pense ainda no comportamen-
to de grande parte dos seres 
humanos e em como o valor das 
coisas e das pessoas se tornou 
banal. Mata-se por nada. Antes 
a recomendação era não reagir 
durante um assalto, mas hoje 
se você não tem nada de valio-
so, correrá o risco de perder sua 

vida. Como se não bastasse, ainda existe um ódio no coração 
dessas pessoas, que além de tirar a vida de uma criança ou 
de um pai de família, por exemplo, ainda o faz com crueldade. 
É inaceitável! Mas você quer justiça? Muitas vezes vai ficar só 
querendo, pois as leis e atitudes das autoridades do nosso 
país não são levadas a sério. Existem, mas são poucos os que 
as colocam em prática.  

Mas o pior não é só isso. Existem outros tipos de crimes. 
Aqueles que podem não gerar uma violência física, mas sim a 
moral. Aqueles com os quais convivemos diariamente, muitas 
vezes até mesmo dentro de casa. Egoísmo, infidelidade, 
agressão, incompreensão, arrogância, violência, entre outros 
sentimentos que nos deixam temerosos no mundo em que 
vivemos, até mesmo por acontecer no nosso dia a dia.

As pessoas muitas vezes promovem discursos bonitos, 
publicam frases de efeito em redes sociais, se passam por 
amigos, tentam ser o que não são, mas no fundo podem ser 
pessoas julgadoras, críticas e que não praticam nada do que 
tentam proferir. Pessoas que se acham melhores que as 
outras simplesmente por acharem que tem algum tipo de 
valor maior. Aí o tempo passa, reviravoltas estão sempre 
sujeitas a acontecer e a vida sempre surpreende positiva ou 
negativamente. É assim que muitos se tornam mais humildes 

e humanos. Feliz aquele que um dia proferiu: �o mundo dá 
voltas�. E como dá. A pessoa que um dia te desvalorizou ou 
que não te deu a atenção que você merecia pode querer a 
todo custo estar por perto. Isso não é experiência própria. É 
cotidiano. É vida real! Pense numa pessoa que você admirava 
ou que se achava demais no seu tempo de escola, faculdade 
ou mesmo quando era adolescente. Nem sempre, hoje, essa 
pessoa está, de um modo geral, melhor que você. Este parece 
um assunto meio piegas e sem sentido, mas acontece dema-
is. E tem a ver com o valor e a importância que damos para a 
nossa vida e o nosso viver. É seguir na direção certa, gostar e 
cuidar de você, fazer sua parte e certamente terá motivos para 
se orgulhar.

Em muitas situações sua vida será definida de acordo 
com suas escolhas e a maneira que decide agir. São muitos 
os caminhos a percorrer. São muitos os percalços, muitos os 
atalhos, mas em várias situações o caminho é bem longo.

Muitas vezes ao sair de casa me deparo com um senhor 
de idade já avançada sentado numa parte elevada de uma 
calçada, em frente sua casa, lendo, fumando ou não fazendo 
absolutamente nada. Esta não é uma cena difícil de se pre-
senciar. Confesso que isso me choca um pouco e me faz 
pensar no meu próprio futuro. Será que essa foi a escolha 
deste senhor? Será que foi isso que ele planejou para o seu 
futuro? Se não, o que aconteceu para que viva essa rotina 
atualmente no final de sua vida? Talvez nada disso tenha sido 
imaginado ou planejado, mas tudo, muitas vezes, acontece 
por consequência das nossas escolhas.

A vida sempre será cheia de questionamentos e mistéri-
os e estaremos sempre em processo de amadurecimento e 
aprendizagem. Nem sempre desvendaremos ou aceitaremos 
algumas questões se não conseguirmos refletir um pouco. 
Muitas coisas podem mudar seu comportamento e seu 
estado de espírito. Uma frase neste texto é capaz de surtir este 
efeito, mas tudo dependerá da frase, do seu momento, de 
quem fala ou escreve e de quem lê ou ouve. Li uma vez que um 

conhecido astrólogo chamado Omar Cardoso sempre come-
çava seu programa de rádio com uma frase impactante e 
poderosa: �Todos os dias, sob todos os pontos de vista,  eu 
vou ser cada vez melhor!�. Quem acreditar nisso para si 
próprio certamente terá um dia melhor ou pelo menos saberá 
o caminho a trilhar. A fé é o caminho do sucesso para qualquer 
pessoa. Feliz daquele que acredita e luta para realizar seus 
sonhos e seguir suas metas. Isso é fundamental para qual-
quer realização e vitória.

Ao caminharmos dentro deste enfoque existencial 
estaremos sempre integrando o novo no antigo, fazendo uma 
releitura de cada momento vivenciado. A nossa existência é 
uma aventura que deve ser levada a sério, porem de maneira 
criativa, prazerosa e leve. Raramente na vida alguém conse-
guirá ser feliz o tempo todo. Somos imperfeitos, cometemos 
erros e nossa felicidade muitas vezes não depende apenas da 
nossa vontade. A pessoa inteligente saberá viver bem com 
todos os seus momentos. Se não for possível ser ou estar feliz 
em alguns destes, que pelo menos seja possível extrair expe-
riências e sabedoria com o que não pode ser positivo ou 
alegre.

Ninguém prometeu que a vida seria fácil. Dificuldades 
existem na vida de todos. Se quer resultado em qualquer 
coisa na sua vida, faça sua parte. Faça acontecer. Nem tudo 
pode ser concretizado, mas há caminhos que podem ser 
alterados no decorrer da caminhada. Tire os olhos dos proble-
mas e dificuldades e se concentre no que pode ser. O otimis-
mo pode ser milagroso. Fique atento às oportunidades que 
sempre aparecem. Vamos dar qualidade a este mundo. A 
começar por você, independente de como tenha vivido até os 
dias de hoje. Podemos sempre ser uma pessoa melhor e 
recomeçar, independente da idade ou do momento atual de 
nossa vida. A vitória espera por aquele que não desiste.
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