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Mais um ano que se inicia, mais uma vez uma nova oportunidade de 
criar sonhos e laços mais fortes e concretos, de progredir também 
tanto aos olhos dos homens quanto aos de Deus. 
A vida sempre se mostra como uma grande corrida, afinal todos nós 
buscamos alcançar conquistas, subir degraus, obter conhecimentos, 
bens materiais, sucesso, satisfação; mas isso nada valerá se não 
conseguirmos atingir a nossa felicidade, se não podermos exercer 
nossa liberdade de escolha, o nosso poder de decidir rumos e o nosso 
grande potencial de amar. 
Mas a verdade é que vemos em nossa humanidade muitos que 
sofrem de solidão, apesar de terem uma gorda conta no banco, que 
sofrem de inúmeros mal do século, como depressão, que se auto-
flagela pelo álcool e pelas drogas, os que clamam a infelicidade e a 
desconfiança e aqueles que ainda sentem o medo de estarem sendo 
objeto na mão de outros. 
A vida é uma sucessão de fatos, de pequenas atitudes, atitudes essas 
que podem resultar em importantíssimas experiências e ações que 
nos levam ao encontro de nos auto-conhecer e de nos satisfazer. 
Na vida o que realmente precisamos é de pequenos atos, de 
compreensão, é saber que uma pessoa precisa apenas saber que 
outros se importam com você como “pessoa”. Que o que precisamos 
ouvir alguém dizer é: “Eu compreendo você, você vai melhorar”. 
Hoje muitos ficam deprimidos por exigirem demais de si mesmos, 
procurando seguir uma rotina diária que ultrapassa sua capacidade 
mental, emocional e física. Eis a hora em que uma pessoa cai em 
depressão, e a primeira coisa que esta faz é isolar-se. Como seres 
humanos a volta de situações como esta, devemos ser pacientes, 
pois as emoções são frágeis e qualquer comentário pode ser recebido 
como critico, deixando a pessoa se sentir pior ainda. 
Na verdade a maneira que vemos a vida é que vai fazer toda a 
diferença. Não se preocupemos demasiadamente com tudo, vamos 
levando cada qual a seu tempo, pois o importante é que possamos 
“fazer” em um sentido amplo que envolva o todo, o que é útil e 
transforma a nossa vida. Pois sabemos que o maior objetivo da vida é 
perseguir o conhecimento e a felicidade. 
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