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Â D0;1e'~ Vida1 
Um curioso leitor do «Jorna,i dei · 

Notícias), deseja saber como pod~na 
eu expl!car·lhe o problema. da dor. 
Tem vlsto mtllta gente sofrer. vls1t~ 
0s hospi tais. comove-se quando ve 
uma criança chorar por ter caid'<>, ma 
goado um joelho. aberto uma ferida 
11111 cabeça. E não sabe porquê, mas 
(,cm deniro de si uma enorme.tenta 
ção de considerar toei!<> este sofnmen~ 
to como incompreens1vel . · , 

O problema da dor é Inseparável 
do problema dia vida. A natureza to
da ela se desentranha em vida. t~a 
ela está organ!zada para a vida. Os 
modernos e avançadíssi mos estudos 
àJa ciência biológica. desdle os seres 
mlcroscóplcos até ao homem, vêm de
morn;tn,ndo superabundanteme-nte que 
todo& oS organismos vivos têm ori~n
tadla a sua existência para a doaça o, 
perJ)f)tuidao.e e exaltação dia vida. Cll.· 
dia. ser vlv<J luta continuamente pela 
v!Q.11, nuro combate de todas as ho
ra.s, de todos os minutos. pclR.' vltó· 
na f!.na.l Descendo a.o org11nlsmo hll · 
mano . que é afinal o que Int eressa.·~ 
nosSo leitor, cada uma dias células de 
que é composto o nosso corpo funclo · 
na dia e · noite como prodigioso, laoo
ra,tóno d 0 produtos químicos sem no · 
rário de trabalho nem · descanso se
manal, para manter a · vlda, a bel~ 
~.a. a saude do noSS<> orgarusmo e par 
ra. o âiefender dos Inúmeros inlmlg,-i,, 
que A. todos os momentos espreitam 
:1- hora. do ataque ou se encontram 
emnenha dos já em framca batalh/ 
contra a sua existência. . 

A natureza a tudo acode ·e parec 
mesmo tudo prever. Se aparece urr. 
arma nova na perpétua batalhe., co 
rap idez 1ncrivel. se forjam · arm 
apropriadas de defesa. suftclen~s <> 
maioria dias vezes, por si sós, par11 
Inutilizar o ataque. O .. corpo, quando 
morre. ca1 sempre gloriosamente. por. 
que lutou até final. até ao 'completo es
gota.me,nto das suas ime_!lsa~ forçM 
combati -vas. E e. morte nao e nunca 
uma derrota. O ser vivo que · tom· 
bou, por via de regra , comunicara 
já a vida a novos seres. de tal for
ma que a. vldll. continuou no1;~ros. 
cada vc1. mais numerosos. cadla. ve2 
mais adest rados para a grande luta 
entre a vida e a morte. . , 

Este, em traços Ia.rgos, o mistério 
d;i vida. A dor que é senão um ma.ra. 
vllhoso aspeç:to deste mistério da. Vl· 
dia. uma guarda avançada dl<1 grande 
e prodigioso exército da luta comum 
pela. vitória da vida.?... · 

Podcrlamos tambóm considerar a 
dor como · a desperta e hab1lissslma 
~ntinela da fortaleza da vidla.. ,.A dor 
adverte-nos rapidíssimamente 9e to
dos os perigos que nos ameaçam. so
brrtudo dlaqueles que surgem tnespe 
ra.damente. ou que se torne.riam fa
tais se não fossertios -a. tempo adver· 

A dor continua a ser, pela ex'lstê n- · 
ela !ora . a vigilante scntmela da vi- .
da. Um ataque die micróbios, de bac
terias, poderia passar despercebido. 
e torM:r-se a,meaçadlor e mortal, se a 
dor na o advertisse, não grití).SSe o 
1tlert,a. localiZando o próp110 sfüo do 
11.taque, às vezes um pequenino ra.sgão 
na pele. · · 

Quanct.o um desarranjo se ·prod uz 
no funcionamento de qualquer órgãOI 
de algum tecido. die um grupo de cé· 
lulas. seriamos advertidos a tempo. 
Ji)oderla.it10s acudir. tentar ·remediàr o 
acidente. "e não existisse a dor? Co
mo podcr1,tn. os médicos d1agno.sti < 
car as doenças se a dor ,não desse o ( 
alert11., não localizasse o mal. <nã 'í 
chamasse continuamente a aten ção , 
pa.ra o peligo que ameaça a vida? · · 

As próprias dores que 'sabemos 
e:nstir nos outros são para nós gene
rosa ad!vertênciR. Um automóvel que 
dcn·apou , umA. caldeira que rebentou. 
uma <>spinga.rdla que se desfechou, e 
c-0rr<.'la ct,- m.i\quina qut> deceP911 um 
brnço ou r:isi.;ou um c-orpo, .forç!t to· 
dos os outros a tomur as devld:\S 
cautelas para que não lhes aconte<;!J 
o mesmo. Os desastres de vtá.ção, os 
acidentes de trabalho, os envenena
mento s aciden tais, embora ocasionem 
, oon.a de vidas. são afinal ainda 
grandes defensores da vida, pelas 
precauções a que obrigam . a fim d:e 1 
se evitar a generaliza ção dlo perigo e 
a· sua continua ção no futuro. Se não 
fosse A. dor, cxistma aind a vida 81n!
mal sobre a terra? 

O k:o , o calor . a falta de allmen
ta\'áO levaram os homens a traba· 
1a10s prodii;:iosos de def esa dia vida Se 
não sent!s scmos, por exemplo, a. ·dor 

do .frlo. não morrerlamos todoa c1-
frio , ou, pelo menos. não comprome
teria.mos gravemente a extstênc1a poi 
falta de agasalhos que mantivessem o 
calor do organismo e a sua resistên 
eia àS doenças? 

Poderiamos continua r o raciocínio 
sem parar nunca. As próprias dores 
morais são um «alerta» dle maravilha. 
Nem a ciência. nem a· arte, nem a. be
•lez.a, nem o simples trabalho criador 
existiriam sequer se não existisse a 
dor. 

A dor é a gra,nde i; e. melt).or de· 
!ensorA. da vida. A sua grande alia, 
da. A sua generosa companheira e 
a.miga. 

Cantando as maravilhas da Vida. 
não esqueçamos de cantar também 
as benemerências da Dor. 

Quem maldiz a dor. ingratamente 
se esquece de que lhe deve certamen 
te a vida. 

Unamos, ports,nto, nos mesmo~ 
ncoí·des de louvor, o nosso hino à VI
dia e a nossa gratidão à Dor. 

tldlos. ! · ·. 
Se a criança não sentisse dor ao i 
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ria. as precauções necessál'i~s ,.para 
que não morre sse queimada? Os joe-
!.tnm· ·re;ridos numa qnedla. a cabeça 
dorida , num:,' ch,oque, as pequen,as e 
grandes dlores que a atormentam são 
outroa tamtos «alertas». outras tan-
tas advertê ncias de que é preciso ar · 
ri,piar cammh<>. tomar precauções. • 
não repetir as mesmas façanhas. E' 
a vida a defender-se , Instin tiva men -
te. contra as inadlvertênclas. as aven-
turas os desmandos . os perigos de~ 
conhecldlos. Se a cnança não pudes-
Se sentir a dor , quase certo se ma-
ta.rl11, com as imprudências que co-
metia . 
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