E os seus objetivos traçados na virada do ano...?
Estamos no inicio do segundo mês de 2013. E os seus objetivos que traçou enquanto o
ponteiro do relógio saltou do último minuto de 2012 para o primeiro de 2013? Ainda lembra?
Está em andamento? Esperando a escola e samba passar? Vamos lá. O tempo de se renovar e
mudar continua. De buscar os objetivos que enumerou naqueles momentos em que tudo
pareciam sonhos... Se aqueles objetivos que está quase no esquecimento, ainda é tempo de
colocar em prática. Ou vai esperar o próximo final de ano e lamentar que não conseguiu, e
enumerar as mesmas desculpas? E os mesmos culpados? Vai permitir que os minutos sejam
assassinados, dia após dia, e, ao final deste ano, recitar os mesmos objetivos? blá, blá, blá. Em
verdade, os objetivos não caem do céu pela ação da gravidade ou brotam da terra por geração
espontânea. Eu, tu, nós sabemos como é difícil eu, tu, nós agirmos, focarmos, disciplinarmos e
agirmo-nos. Então... E se você tentarmos deixar o orgulho e o egoísmo de lado, buscarmos o
seu, meu, nosso próximo mais próximo, doarmos e compartilharmos um pouco mais os pontos
fracos e também os pontos fortes? No inicio haverá duvidas, erros, discórdias, tristezas,
infelicidade, incompreensão, intolerância, desavenças. E até palavrões... A convivência poderá
ser difícil. Por que? Porque cada um quererá fazer valer a sua verdade. No entanto, a
concórdia, a união e, por conseguinte, a soma e a multiplicação virão. “E, consequentemente,
a evolução, a verdade, o crescimento e os objetivos começarão a “cair do céu” e a “brotar da
terra". A afinidade, o entendimento, a união, compreensão, o compartilhamento do buscar, do
ter e do saber se tornarão realidade. O convite é que eu, tu nós cheguemos mais próximo do
próximo mais próximo, para buscarmos as nossas metas ou objetivos (sonhos com data
marcada) fora do comodismo. Lição para levar para casa. Coloque a roupa da esperança, do
otimismo, da disciplina e comece por você. Faca a sua parte. Agora.
Think about it!
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