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QUANDO SURGIR A TRISTEZA 

 

Quando o abandono surja em tua estrada, pensa nos homens e mulheres 

que não dispõem de uma hora para a noticia da melancolia. 

Se te encontrar soluçando em pranto muito voraz na escola da alma, procura de 

vez em quando, o abrigo das grandes provações que se acomodam nas estradas, 

muitos esperam fatigados pela ajuda dos que passam correndo... Em sua maioria 

são sofredores que a sociedade depositou nas calçadas ou mães desditosas a 

quem os cuidados com os filhos carentes não lhes permitem encontrar um 

serviço que lhes ofereça dignidade.Provavelmente não faltarão aqueles que falem 

serem eles vigaristas, bandidos, que se ocultam atrás da pobreza para roubarem 

ou furtarem em nome da mendicância. 

Entendemos alegações como estas porque o mal sempre existe nos corações que 

desejam lhe intensificar a presença e, entretanto rogamos, a oração em seu 

precioso concurso aos que assim consideram, mais por desconhecimento do que 

por malicia, sugerimos que visitem aquelas outras escolas da vida que se 

revestem de hospitais, asilos cheios de almas esquecidas. 
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Analisa quem padece de feridas dolorosas como provação, para louvares a pele 

perfeita que reveste teu corpo, ou segue o livro de agoniados terrores dos que se 

recolhem nas clinicas de recuperação mental, alimentando-se da angustia, nos 

bastidores do desequilíbrio, a fim de enalteceres a mente perfeita que te abençoa 

a experiência...Visita os casebres nas favelas que embotoam a pobreza humana 

e meditas nas estórias dos que foram levados às carteiras das drogas e 

prostituição, para quem simples fruta é um prêmio valioso que recordam de onde 

vieram e confira os protagonistas das lagrimas e da ansiedade, dos que foram 

asilados perpetuamente a toda sorte de necessidade, a fim de que abençoes o 

simples feijão de teu prato e o carinho dos familiares queridos. 

Quando a tristeza de momento a outro te buscar, vai a universidade da caridade, 

ela te ensinará a felicidade pura do amor e o bem te fará um farol na 

consciência, conduzindo-te a claridade, que afugenta a escuridão que costuma 

assomar nas horas perdidas.  

Ernesto 
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