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Compromisso
COMO CONSERTAR O MUNDO
Papel importante destinado a cientistas, juristas e educadores que, na tarefa de realizar
está difícil missão de “consertar” o mundo, puseram-se a trabalho.
Trancados, cada um no seu laboratório, começaram a desenvolver fórmulas e equações
que, a cada momento, sentiam-se mais distantes dos seus objetivos. Intrigados com as
respostas, ficaram confinados procurando explicações e alternativas para resolver como
deveriam consertar o mundo.
Um dia, o trabalho dos pesquisadores foi interrompido por uma criança de 05 anos de
idade, cujo pai estudava com afinco suas possibilidades de solução para o mundo. A
criança começou a bisbilhotar sua mesa de trabalhos e o pai, impaciente, resolveu
ocupar a filha para que a mesma não a atrapalhasse.
Pensou e resolveu rasgar um mapa do mundo que estava sobre uma mesa, picando-o
em pedacinhos que, jogados ao chão, deu como tarefa à sua criança, montar o quebracabeça: Filha, você gostaria de “consertar o mundo” para mim colando os pedacinhos
com “durex”?
Feliz, a criança pegou o rolo de durex, sentou-se no chão e deu início ao trabalho. O pai
retornou as suas atividades, convicto de que não seria mais importunado pela filha por
algumas horas.
Passado algum tempo, pouco mais de 30 minutos, a criança alegremente achega-se ao
pai dizendo que já conseguira consertar o mundo. Contrariado, o pai dá uma olhada e
constata que realmente a filha havia montado o quebra-cabeça. O mundo estava
consertado.
Surpreso e sem acreditar, o pai indaga: “Filha, você não conhecia o mundo, como
conseguiu consertá-lo tão rapidamente? ”
“É segredo”, foi à resposta.
“Mas filha, conte-me qual foi o segredo? ”
E a filha responde: “Bem, antes de você rasgar a
folha do mapa, eu vi no outro lado da página a
figura de um homem. Como eu não conheço o
mundo, eu não conseguiria consertar, mas
conheço o homem, inverti os papeis e ‘consertei o
homem’ e quando vi, o mundo também estava
consertado. ”
Conclusão:

É preciso consertar o homem para
pretender melhorar o mundo!
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Interessante
FESTAS JUNINAS
Na época da colonização do Brasil, após o ano de 1500, os portugueses introduziram em
nosso país muitas características da cultura europeia, como as festas juninas, que se
deram em comemoração à grande fertilidade da terra e às boas colheitas. Com o tempo
também passaram a ser característica da igreja católica, homenageando 3 santos: dia 13
a festa é para Santo Antônio; dia 24 para São João e dia 29 para São Pedro.
Os negros e os índios que viviam no Brasil não tiveram dificuldade em se adaptar às
festas juninas, pois são muito parecidas com as de suas culturas.
Aos poucos, essas festas foram sendo difundidas em todo o território brasileiro, mas foi
no Nordeste que se enraizou, tornando-se forte na nossa cultura. Nessa região, as
comemorações são bem acirradas, duram um mês e são realizados vários concursos
para eleger os melhores grupos que dançam a quadrilha. Além disso, proporcionam uma
grande movimentação de turistas em seus Estados, aumentando as rendas da região.
Com o passar dos anos, as festas juninas ganharam outros símbolos característicos,
como por exemplo a fogueira, para que as pessoas se aquecessem em seu redor, já que
as festas são realizadas num
mês
mais
frio.
Várias
brincadeiras entraram para a
festa, como o pau de sebo, o
correio elegante, os fogos de
artifício, o casamento na roça,
entre outros, com o intuito de
animar
ainda
festividade.

mais

a

As comidas típicas dessa festa tornaram-se presentes em razão das boas colheitas na
safra de milho. Com esse cereal são desenvolvidas várias receitas, como bolos, caldos,
pamonhas, bolinhos fritos, curau, pipoca, milho cozido, canjica, dentre outros.
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Concorda?
DIA DOS NAMORADOS NO BRASIL
No Brasil, o primeiro Dia dos Namorados foi comemorado em 1953, organizado por
comerciantes paulistas. A data de 12 de junho foi escolhida por ser a véspera do dia de
Santo Antônio, tradicional casamenteiro e protetor dos apaixonados, para quem as
moças acendem velas pedindo por um namorado.
Curiosamente, antes de se instalar esta tradição, Santo Antônio era o santo dos objetos
perdidos. Aliás, não se pode pensar em objeto mais perdido do que um namorado de
quem nem se conhece ainda o rosto...
O dia foi criado como um pretexto para que as pessoas amadas sejam presenteadas e
assim se demonstre amor por elas.

A data pode ser um motivo para um dia especial de atenção e carinho entre namorados
e quaisquer outros casais que se amem. É claro que qualquer dia e todos os dias são
apropriados para se manifestar amor. Porém, como habitualmente as pessoas
costumam estar envolvidas com seus afazeres, o Dia dos Namorados oferece uma
oportunidade para que se preste mais atenção no parceiro e na relação amorosa.
É o momento de nos alegrarmos por tudo o que temos podido dar, trocar e receber da
pessoa que amamos e que nos ama.

Faz bem lembrar o quanto esta relação é importante
Para nossa alegria e nossa felicidade.
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Está valendo!
A aceleração da Vida
Já estamos no começo de Junho, chegando na metade de um ano que mal começou.
Parece que o Natal foi ontem e que o dia não tem mais 24 horas, nem as semanas sete
dias. O que aconteceu? O que fazer? Como viver num mundo em que temos a sensação
clara de que não temos tempo para nada?
O que aconteceu é que, de fato, fazemos hoje num dia o que há anos atrás
demorávamos uma semana para fazer. A informação instantânea via rádio, TV, internet,
WhatsApp, YouTube, Facebook etc, nos faz saber coisas que antes se demorava uma
vida para conhecer. Os celulares e smartphones nos tornaram disponíveis 24 horas para
quem tenha ou não nossos contatos. Esse acúmulo de informação gera uma ansiedade
de fazer, participar, experimentar que nossos antepassados não tinham.
Nossa cabeça é bombardeada por dados e informações do mundo inteiro. Ficamos
irritados com fatos que não nos dizem diretamente respeito e que ocorreram do outro
lado do mundo. Além disso, a facilidade de locomoção por terra, mar ou ar nos dá uma
sensação de que as distâncias diminuíram. Uma viagem que antes demorava uma
semana a cavalo, hoje é feita em poucas horas a 100 km por hora. Tudo isso mudou a
nossa concepção de espaço e tempo e nos faz ficar ainda mais irritados com o trânsito
parado nas cidades, o que nos dá a sensação de “perder tempo”. E o que fazer?
Para enfrentar esses novos tempos é preciso desenvolver um autocontrole muito
grande e tomar plena consciência daquilo que seja realmente essencial em nossa vida,
priorizar as informações e atividades que nos levem a essas coisas essenciais. Tempo é
questão de preferência e temos que priorizar o que nos conduz ao essencial!
Para isso é preciso desenvolver, como nunca, um grande domínio da vontade e não nos
deixar cair nas tentações da mídia, das novelas, dos comerciais que nos levam ao
consumismo desenfreado e a tudo o que é desnecessário e acidental para o nosso
sucesso e a nossa verdadeira felicidade. Assim, reeducar à vontade e reaprender a
pensar criticamente, parecem ser os únicos caminhos para vencer os desafios deste
louco tempo de aceleração e viver cada momento e a própria vida com sabedoria e
qualidade.
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Calendário do Mês ☺
JUNHO
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Aniversariantes do Mês ☺
COLABORADORES

Dia 7 - Jose Carlos Manoel

Dia 7 - Roberto Ribeiro da Silva

Dia 20 - Antonio Carlos Manetti

Dia 21 - Israel Franciso de Oliveira

Dia 22 - Rita de Cassia Figueiredo

Dia 23 - Marcelo Rodrigues Pietropaulo
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