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SOU CONSTRUTOR DE MIM
“Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor,
o fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele.
Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é
Jesus Cristo. ” 1 ª Coríntios 3: 1 0&1 1 .
Estamos sempre "esculpindo" nossa história. Vezes até com muitas dores, fazendo
sangrar nossa própria carne...Mas um novo ser pode nascer a cada instante,
se desejarmos..permitirmos! Atentemo-nos ao fato de que, por maiores que sejam as
influências de outrem que tenhamos recebido sobre nossas vidas, na maioria das vezes, a
última palavra foi sempre a nossa, em aceitar ou não o entalhe do cinzel – instrumento de
escultor - em nossa vida para a esculpir, tornando-nos no resultado no qual hoje nos
encontramos! AXIOMAS DA VIDA, um texto de minha autoria escrito e publicada na
internet em 2006, assim o termino: “O olho do observador não interfere no objeto observado. Só
um fantasma se embrulha no seu passado, explicando a si próprio com auto definições baseadas numa
vida já vivida. Você é aquilo que escolhe ser hoje, não o que escolheu antes.”
A vida nossa é exatamente assim, pois no final, teremos que prestar contas
do que a gente fez da gente mesmo. Logo mais estará no ar uma nova manhã. E isso, por si
só já significa uma grande novidade, um grande presente! E essa manhã não tem nada a
ver com a manhã de ontem. Afinal, a manhã de ontem já não tem mais nada de novo, já foi,
já era! O tempo segue seu curso enquanto você vai criando marcas para justificar sua
história! “O tempo não para, e no entanto, ele nunca envelhece”. O tempo é o produto mais
perecível que existe. Por isso, atue. Use sua energia para agir bem.
Use todos os canais de percepção para contemplar bem, contemplar o belo, o bom!
Você tem todos os próximos momentos à sua frente! Preencha o tempo desses momentos
de significados e sentimentos especiais. Coloque para fora sua alegria de viver e não fique
aí travado com suas preocupações, amarguras e outros bichos...Nunca perca tempo
pensando nas coisas que você não quer que aconteçam. Elas não vão acontecer mesmo.
Convença-se disso! Ao contrário, ocupe todo o espaço mental com o que você quer que
aconteça! É assim que você pode ficar mais próximo de seus sonhos....E tem mais uma coisa,
quando você se dispõe a viver bem e alegre, além de contagiar todo mundo com a sua
confiança, você vai viver intensamente a sua vida. Se mantermos tudo isso em mente de
forma contínua, a árdua tarefa da construção de nossa vida não sofrerá solução de
continuidade. Pois “. . . as misericórdias do Senhor não têm fim; renovam- se a cada

manhã!! Lamentações de Jeremias 3: 22&23.

