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                                                      NOSSA LUTA INTERIOR DE CADA DIA 
 “Certo homem comentava com bastante frequência com amigos, companheiros de 
trabalho e também com os membros da sua comunidade de fé, sobre as fadigas da vida com 
as quais lutava todos, sim, todos os dias. Um belo dia alguém que lhe era mais chegado lhe 
dirige a seguinte interrogação: 

 - Qual é pois, meu querido amigo e irmão, a causa ou as causas das suas tão 
comentadas fadigas e tribulações diárias? Que trabalho e atividades tão dificultosas você 
realiza diariamente que lhe trazem tanto aborrecimento e desconforto? Ao que ele responde: 

 - Ah! É um trabalho meu amigo, que todas as minhas forças não suportariam, se não 
me viessem fortalecer a graça e a misericórdia   do nosso Eterno Deus. Todos os santos dias 
tenho dois falcões para alimentar, duas lebres para cuidar, dois gaviões para adestrar, um 
dragão para vencer, um leão a combater e um enfermo para cuidar! Espantado o amigo 
exclama: 

 - Santo Deus, que loucura é essa? Mas pelo que eu saiba você não trabalha num 
zoológico, nem hospital, clínica ou casa de repouso! Como explicar isso? 

 - Não é loucura não meu querido irmão, o que lhe digo realmente ocorre e lhe explico: 
Os dois falcões são meus olhos, que tenho que guardá-los com muito cuidado, pois são as 
janelas da minha alma; as duas lebres são meus pés, que tenho de guardá-los para que se não 
lancem precipitadamente em caminhos de morte; os dois gaviões são minhas mãos que tenho 
de adestrar na prática do bem; o dragão é minha língua, que sempre preciso frear e controlar, 
senão expelirá peçonha mortal; o leão é meu coração, com o qual tenho que lutar para mantê-
lo humilde e contrito diante do Senhor e dos homens; o enfermo é meu corpo que, uma hora 
com calor, outra hora com frio, outra com sede e sempre exigindo cuidados especiais.  Diga-
me meu querido amigo, é isso um fardo diário ou não? O amigo responde: 

 - Ufa! Certamente o é, e eu não me havia dado conta disso! Se todos levassem a sério 
essa luta diária como você o faz, e nos laborássemos mais contra esses nossos inimigos 
interiores diariamente, menos guerras e inimizades haveriam, e muito mais paz reinaria!” 
Adaptado. (2ª Edição, Corrigida). 


