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Para refletir:
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei
a fé.
Paulo de Tarso
Quem abre uma escola fecha uma prisão.
Winston Churchill
Mensagem do mês:

Datas comemorativas:
1) Carnaval:
2) Dia Internacional da Mulher:
3) Dia do Bibliotecário:
4) Dia da Escola:
5) Dia Mundial da Infância:
6) Dia Internacional da Síndrome de Down:
7) Dia Mundial da Água:
8) Dia Mundial do Circo e do Teatro:

05/03
08/03
12/03
15/03
21/03
21/03
22/03
27/03

VENCENDO O BOM COMBATE

De origem latina, o substantivo objetivo significa finalidade que se deseja atingir, meta que se pretende alcançar.
Relaciona-se àquilo que aspiramos e que tornamos objeto de nossos anseios.
* * *
De família pobre, desde muito jovem, Valdir de Lima trabalhou arduamente em diversas funções para o sustento
de sua família. Por conta disso, não teve condições de estudar formalmente.
Até os sessenta e cinco anos de idade, manteve-se analfabeto.
Por incentivo de sua esposa e de seus filhos, aos poucos, foi ganhando intimidade com o abecedário.
Dedicado, decidiu ir mais além. Matriculou-se num curso para jovens e adultos. Com êxito, concluiu o Ensino
Médio.
Apaixonou-se por História. Encantava-se com os fatos que revolucionaram o mundo e com os feitos marcantes
de personagens de séculos passados.
Assim, dispôs-se a prestar vestibular. Em breve, veio o resultado: fora aprovado para o Curso de História.
Nessa ocasião, porém, sua mulher viu-se diante de uma grave enfermidade: necessitou retirar um rim e, por
conta disso, tornou-se bastante debilitada.
Por oito anos, seu Valdir dividiu seu tempo entre a sala de aula e o quarto de hospital onde ela se encontrava
internada.
Após cinquenta e seis anos de harmoniosa convivência, sua maior incentivadora desencarnou.
Todavia, o esforçado idoso não se desmotivou. Mesmo em meio a lágrimas, manteve-se focado em seu objetivo.
Aos setenta e nove anos, sob aplausos dos familiares e dos colegas mais jovens, formou-se historiador.
A sua dedicação inspirou a instituição de Ensino Superior, na qual ele se graduou, a criar um curso de
alfabetização e letramento para jovens, adultos e idosos carentes.
Além de aprender a ler e a escrever, os alunos também discutem acontecimentos sociais relevantes à realidade
social na qual estão inseridos, desenvolvendo, assim, o tão necessário senso crítico.
* * *
Da grandeza de sua simplicidade, escreveu a poetisa Cora Coralina:
“A vida tem duas faces: positiva e negativa.
O passado foi duro, mas deixou o seu legado.
Saber viver é a grande sabedoria.
Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo.
Aprendi a viver. ”
* * *
Por um instante, pensemos: quais são os nossos objetivos? O que estamos fazendo para os alcançar?
Ao longo de nossas experiências terrenas, muitos desafios se apresentam.
Sem dúvida, superarmos a nós mesmos é o maior deles. Trata-se de vencermos o bom combate, lutarmos
contra as mazelas morais que ainda existem em nós, conforme nos recomendou o Apóstolo Paulo.
Em momento algum, podemos nos esquecer de eleger esse como o maior objetivo de nossas jornadas.
Substituirmos a violência pela paz, a busca por privilégios pelo trabalho edificante, a injustiça pela igualdade, as
desavenças e mágoas vis pelo amor.
Enfim, substituirmos a busca pelos tesouros do mundo pelos tesouros do céu.
A força para tal empreitada reside dentro de cada um de nós. Se por algum instante duvidarmos, recordemos
das palavras do Mestre Nazareno: Vós sois deuses.
Pensemos nisso! Tenhamos coragem! Esforcemo-nos!
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