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QUESTÕES DE FÉ – I
Uma vez que a finitude é a condição existencial sine qua non
do indivíduo humano, a mesma o subjuga à eterna dependência das
probabilidades. Dessa dependência não escapa o ateu, o agnóstico
ou o mais fanático dos crédulos. Essa dependência me ensina,
através de cruéis revezes, às vezes, que jamais serei uma ilha; que
jamais conseguiria existir à parte de meus semelhantes, e muito
menos do tudo e do todo! O recém nascido precisa crer que o seio
que o amamenta e as mãos que o embalam vão chegar, por isso ele
chora! A criança que cresce no meio de uma sociedade divergente
em valores éticos, morais e espirituais, necessita de instituição
basilar forte – a família – para que não se desintegre o frágil ser em
formação! Desde os primeiros passos no caminho da formação
profissional, o ser humano precisa crer que será bem sucedido, que
portas se lhe abrirão ao longo de sua jornada!
Quando o recém nascido chora o seio que não vem, os braços
que não o embalam, ou quando lhe é interrompida a gestação numa
gravidez viável; quando é negada à criança, um ser em formação, o
aconchego do lar com a presença harmoniosa do papai e da
mamãe; quando é negada a oportunidade à formação profissional,
à saúde e ao lazer aos filhos de nossa terra, emasculando-lhes a
esperança em ser alguém, saibamos que estão sendo vilipendiados
em seus direitos inalienáveis mais básicos de aqui estar, de aqui
poder olhar o amanhã projetando seus futuros lares para seus
filhos, como todos nós outros estamos. Se não puderem alimentar
essas esperanças é porque os matamos em vida!
A mais nobre missão de vida é a luta por tornar esse mundo
um lugar melhor para se estar – para o outro. Se não posso
investir-me para o bem do outro também não sou digno de aqui
estar, pois o bem dele será o meu bem. Esse outro está na minha
casa. Na minha comunidade religiosa. Nas favelas. Nos meninos de
rua. Nos grupos de orientações alternativas! É só uma questão de
fé, de vermos as possibilidades que temos nas mãos!(2ª Edição
Atualizada).

