A vida hoje em dia...
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Hoje em dia a Vida nos ensina que temos tanto a aprender,
apesar de acharmos que já sabemos (quase) tudo.
A Vida nos mostra que somos tão pequenos perto dela e,
mesmo assim, continuamos a nos achar superiores;
Damos tanto valor à coisas insignificantes e deixamos de lado,
muitas vezes, as realmente relevantes;
Perdemos valores, criamos outros. Ignoramos ensinamentos, ensinamos.
Nos tornamos donos do mundo, donos da verdade e senhores da Vida.
É a Vida que deve ser pacífica, suave e nos encher de alegrias.
Mas somos nós que decidimos quando,
como e de que jeito ela deve agir em nós.
Caminhamos com os nossos próprios pés, do nosso jeito.
Não aceitamos mais que nos digam que não podemos isso ou não podemos aquilo.
A Vida nos pertence e não mais nós pertencemos à Ela. Por isso não precisamos
mais segui-la.
É Ela que deve nos seguir. Assim atualizamos a Vida de acordo com a nossa
consciência.
A Vida cuida de todos aqueles que A cuida, que A ama,
que A respeite e que A teme.
É o temor que nos transporta para o conhecimento da Vida;
para o entendimento da nossa própria vida e não somente o amor.
A Vida nos quer de corpo e alma.
Por isso nos prova, impõe limites.
Só que não aceitamos mais limites. Não aceitamos mais a Vida tal como ela é.
Ela tem que ser do jeito que nos agrada, que nos justifique.
Essa é a fé na Vida que temos hoje em dia.
E apesar de tudo, a Vida continua acreditando que nós podemos
trocar o "v" da vida pelo "V" de vitória.
Vitória do amor contra o ódio.
Vitória do respeito contra a intolerância.
Vitória da Vida na nossa vida.
Contemplemos a Vida, ela é JESUS.
Que JESUS, enquanto Vida, nos ilumine para que tenhamos, cada vez, mais VIDA.

