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INCÓGNITA DO ANO NOVO 
 

Em 2014 muitos de nós esperamos ter mais. Mais amigos, mais 
dinheiro, mais sucesso, mais, mais...mais... 

 
Entretanto, ‘mais’ nem sempre é sinônimo de ‘melhor’! 

 
Alguns de nós só esperam um sorriso dos que amam. Esperam a 

senha para cruzar a ponte entre a dúvida e a certeza; 
 

Alguns de nós irão se casar. Outros poderão se  separar. Outros, 
reconciliar.  Alguns vão errar, outros acertar. 

 
Será um ano em que muitos ganharão filhos. Outros segurarão seus 

netos no colo pela primeira vez.  Alguns pela última; 
 

Há, ainda, os que lutam contra o maior inimigo de todos:  seus 
próprios pensamentos, medos, fraquezas, incertezas... 

 
Não será um ano fácil. Nem deveria ser! Não existimos para 

enfrentar o que é fácil, mas sim o que é difícil. Se já não é fácil aqui 
‘estar’, mais renhida é a luta pelo ‘permanecer’! Crescemos na 

adversidade e marcamos nosso caminho nessa mesma adversidade.  
 

Vivemos num constante combate entre o mundo que existe e aquele 
que queremos construir para a posteridade; 

 
Alguns de nós verão os olhos de outra pessoa, e correrão para 

construir o ninho do amor. Outros fugirão dele. 
 

Se tivermos saúde, teremos a vida. Se tivermos dinheiro, ótimo. Se 
tivermos sucesso, excelente. Desde que tenhamos, antes, a felicidade 
de estarmos na estrada certa, com as companhias de viagem certas e 

em busca do objetivo de vida certo! 
 

Porque a última coisa que alguém quer é escalar a escada do sucesso 
e, quando chegar ao topo, descobrir que a escada estava apoiada na 

parede errada... 
 

Desejo que as paredes de 2014 sejam sólidas e que as  ¨viagens¨(de 
qualquer natureza) aconteçam sem turbulências, por caminhos 

repletos de (boas) surpresas, amigos leais, amor, muuuuuuita saúde 
e bastante aprendizado... 

 
Sejamos mais persistentes, mais crédulos, mais pacientes, mais 

corajosos, mais generosos e seremos melhores e mais felizes! 
Feliz Ano Novo a todos! (2ª Edição) 

 


