
 

 

CIDADE ABENÇOADA 

Então... 

...  Deus nos últimos dias não saiu daqui e sua horda de abençoados anjos conseguiu a 

muito custo eliminar de vez uma série de desavenças e crimes nos limites de nosso 

município e tornar nossa cidade amada um paraíso entre as cidades tentadoras deste 

imenso mundo. 

Até mesmo houve uma mudança considerável com o coração dos habitantes, sim, eles 

começaram a sentir nos últimos tempos a presença desse ser bondoso que surgia em 

orações, palavras e sentimentos a cada instante e em todos os momentos nos mais 

diversos lugares. Elevaram o nome de Deus e suas benções por onde estavam porque 

não havia mais crimes, não havia mais roubos, assassinatos, nada disso acontecia mais, 

nem mesmo mortes por câncer, tuberculose e outros, nada. 

O povo estava mais caseiro, sem tantas festas e publicações em mídias fantoches 

sociais, o mundo estava mais “calmo” e todos acompanhando as redes televisivas mais 

assustados com um inimigo invisível.  

“Que legal!” diziam muitos afinal tudo estava tranquilo, calmo, sabe aquela correria que 

nada podia esperar “até amanhã?”. Então tudo agora podia, pois todos estavam mais 

tranquilos com tudo que queriam fazer, realizar e assim por diante. A vida deu uma 

trégua na “loucura” e as pessoas perceberam que isto também era bom. Até tiveram 

tempo para – mesmo sem saírem de casa – ajudarem o próximo. Perceberam até que a 

família é algo que deve ser mantido como um alicerce poderoso. 

Que coisa! 

Como pode haver uma mudança tão drástica assim?  

Deus e seus anjos, na verdade, nunca foram ausentes, na verdade a percepção humana é 

que nunca teve tempo para percebê-los.  

Mas nossa cidade é abençoada, afinal as únicas mortes que agora há são apenas com o 

COVID-19, nada mais, então não precisamos nos preocupar, afinal tudo o resto parou, 

deu um tempo, um descanso para todos os “homens de boa vontade”. Afinal, essa 

história ai tá demais nas televisões e restante das mídias, e se o “homem” tiver um 

tempo para perceber que a vida continua e que o trabalho é o que fortalece seu lar, então 

esse vírus – tão alarmante – não terá vida longa. 

Que assim seja.  
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