OS BRAVOS LUTAM SEMPRE SORRINDO
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Mensagem / discurso

Ao meu querido e saudoso Pai e Grandes Irmãos, e em
memória das pessoas comuns ou consideradas especiais, que
souberam superar os tantos obstáculos do caminho redentor,
rumo a própria evolução, buscando também o progresso
coletivo e/ou universal.
Desde os primórdios da civilização humana, homens e
mulheres ainda buscam um lugar ao sol; se destacando dos
demais semelhantes no louvável sentido de assim mostrar
seus valores e patentear a coragem, como um bom exemplo.
Mas, ao longo do tempo, a história nos revela, que malgrado as
tantas falhas humanas e o emperramento dos sistemas
políticos de muitos governos, em (as) tantas nações deste
planeta, felizmente, ainda existem dedicados operários

lubrificando os mecanismos dos bons sistemas vigentes,
primando pela Saúde, a Cultura, a Economia etc. E estes (as)
operários (as) são merecedores (as) do nosso mais alto
apreço, por sua retidão moral que é a base de uma boa conduta
humana, relativamente falando.
Homens e mulheres revestidos (as) pelas armaduras da Razão
e do Respeito, usando sempre o elmo da dignidade humana,
empunhando a espada flamejante da verdade e da vontade
inquebrantável, capazes de sagrar a liberdade dos seres
oprimidos, propagando então os conhecimentos necessários
em todos os campos, durante esta nossa vida terrena,
avançam. Espíritos estes, militantes do progresso, que
continuam gravando a fogo e com tintas indeléveis, na lápide
(mármore) das convenções sociais, as suas (e nossas)
conquistas, ou grandes feitos científicos, culturais e
artísticos, quase sempre em contradição com a burocracia que
teima em desanimar os Bravos, conceitual e filosoficamente
colocando. Os Bravos não esbarram em si mesmos (entre si), e
sabem como derrubar as muralhas da ignorância que se
constitui em um perigo para aqueles (as) que buscam evoluir e
servir a humanidade.
A natureza sorri quando os Bravos travam algum combate;
pois sabe que eles não agredirão o seu santuário; haja vista
que eles (e elas) são guardiões (ãs) desta Grande Mãe, neste
infindo concerto universal. Bravos Guerreiros e Intrépidas
Combatentes, sempre trabalhando na reconstrução do prédio
da Sabedoria, da Força e da Beleza, sonhando em plasmar uma
nova era há muito prevista pelo nosso “Grande Arquiteto do
Universo.” Os valores fundamentais devem prevalecer a todo
custo. Do contrário o caos se estabelecerá neste planeta de
(em) regeneração dos incontáveis espíritos, em franca
evolução ou ascensão.
Mercê de DEUS, ainda que seus olhos teimem em chorar, “OS
BRAVOS CONTINUAM LUTANDO SORRINDO”. E isso é
deveras maravilhoso. Podemos ver e sentir os esforços
daqueles (as) que reivindicam seus direitos adquiridos, e,
então, assim acreditam, que algum dia, a reforma das
constituições possa então favorecer os fracos e oprimidos.

Reportando – me, agora, aos anais da História Universal,
posso perceber que já somos capazes de abraçar tantos
Guerreiros e Guerreiras, que não mediram esforços ou
sacrifícios, lutando diuturnamente nos diferentes campos de
batalha, e enfrentando as agruras da incompreensão dos (as)
poderosos (as), bem como o descrédito, a inveja e tantos
perigos invisíveis, ao longo de suas inesquecíveis jornadas.
Desbravando, também, os rincões dos sertões; singrando
mares; colonizando terras e civilizações ainda pagãs;
e tentando se adequarem ao difícil dia-a-dia, nas modernas
selvas de pedras - entendendo os mecanismos do Capitalismo
e do Socialismo (sempre incoerentes) - , os Bravos vão
apaziguando os tantos conflitos e cuidam da instituição
familiar. Respeitando credos, opiniões ou culturas, estão eles
e elas sempre ombreando a interminável fileira... Esperançoso,
eu agora ouso fotografar através das lentes da curiosidade
científica, bem ali na sacada da sincera admiração e do
respeito humano, a caminhada da sublime evolução.
Na guerra, ou na paz, os (as) “Sentinelas do Vale Perdido” ou a
"Confraria do Bem Comum" continuam lutando,
incansavelmente, emergindo do oceano das violências morais
e as sutis agressões que ferem a tantos (as). Neste exato
momento, avançam resolutos, para em breve alcançar o sólido
Porto Seguro das sãs relações humanas, neste orbe terrestre.
As diferentes Classes Sociais são, de fato, uma fonte de
pesquisas que a política dos maus tenta (e quase sempre
consegue) usar ou manipular. Porém, nós sabemos que os
seres de boa índole (Livres e de Bons costumes) não se
curvam diante do Poder relativo e/ou mutável. Pois esses
seres sabem que tudo é passageiro... sobre a face da
terra. Assim, o Supremo Comandante de todos os exércitos
continua planejando, como estrategista que é, o nosso eterno
combate, bem (ali) no Front Sagrado das guerras ocorrem no
dia a dia de cada um...
Os BRAVOS devem continuar lutando sorrindo; mesmo diante
das adversidades mais cruciais, provocadas ou não.

SIM, OS BRAVOS LUTAM SEMPRE SORRINDO!
Sempre, sempre, sempre...
"O MAIS IMPORTANTE É QUE DEUS CONTINUA CONOSCO."
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Obs.: Representei, neste memorável ato, as cidades de Lagoa
Santa e Vespasiano (MG).
Nota: Levei, comigo, um ofício da parte de um saudoso Irmão,
que foi prefeito de Lagoa Santa, Sr. Jorge Alcici.
Texto entregue ao Irmão, Dr (Médico) e Deputado Estadual,
Dalton Canabrava.
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