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QUESTÕES DE FÉ – II
O princípio aristotélico da contradição, “nada pode ser e não ser
simultaneamente”, é considerado desde priscas eras o axioma fundamental da
filosofia. Sendo essa uma incontestável realidade, concluímos, portanto, que
nenhum indivíduo – qualquer indivíduo: uma rocha; uma árvore; uma
montanha; um inseto; uma bactéria; um animal irracional; e muito menos um
ser racional - pode ser um nada, um ‘zero’ à esquerda. O valor de cada indivíduo
jaz imanente em sua própria natureza, com todo o potencial para, como uma
fênix, ressurgir das cinzas, não importa quantas vezes venha aparentemente a
fracassar. Ninguém, nenhum indivíduo, jamais chega a ser um nada, pois não há
como ser e não ser simultaneamente.
Assim como não existem doenças incuráveis, e sim doenças para as quais
ainda não se descobriu a cura, também não existem impossibilidades. Existe
limitação de percepção das possibilidades que os revezes da vida nos
proporcionam.
Algumas décadas atrás uma grande rede de lojas de eletrodomésticos na
capital de São Paulo abriu falência. O ex-proprietário, então com oitenta anos,
se viu na miséria do dia para a noite. Deu um tiro na cabeça? Não! Na semana
seguinte ele, sim, ele mesmo, estava na esquina de uma de suas antigas lojas
vendendo como camelô suas bugigangas. Poucos anos depois, o Sr. Girsz
Aronson com quase noventa anos passou a gerenciar sua outra rede de lojas,
menor que a primeira, mas com certeza, mantendo a mesma garra ele chegará
lá!
Os que permanecem caídos à beira do caminho da vida, ou os que se
permitem permanecer no fundo do poço, ou a se afundarem ainda mais, estão
faltos de fé, falidos em suas dignidades. Se olhar bem para si, verá suas
possibilidades. Se olhar para Deus, verá sua força: “Posso, todas as coisas,
Naquele que me fortalece.” Bíblia, Carta de Paulo aos Filipenses,4 vrs.13.(2ª
Edição Ampliada).Edson Valeriano.

