
1 vi~a o· ~in~eiro 
V- 'l'f6 

' 
' 
( 

O uafor duma vida htimana!Pu.
le1Memo11 sabe r o qtte é a v,da, e ntto' 

have ria por ela tão ' pmu:o amor. j 
Nao sente cada wm de nós , em 

~i mesmo, o instinto de viver, muitas 
veze-s cego e inconsd ente, mas semr 
pre f orte até á próp ria viol<!ncia? O 
SMrificio da vida só o aceitam.os 
afino!, por h er oísmo, quando a mor· 
tt1 nos aparece como cpndi .çdo d,e 
1Jldll, Mon-em.os entao pa,·a que , os 
011.t,·os c:ncont,·em maior scgtirança na 
vtfta. 

A vida é o dom .s-upre1no , a. maior 
1·ique.~a que pos:mimos. Por ela , tudo , 
o mais sacrificamos com al egr ia. E 
o maior so/1·imento do no., so viver 
terr eno é precisamente a ameaça de 
a. perder O'U d e a ver d4minuirla pela 
doença ou p eln mtiliilaçllo. T-Iá por 
ins,'.in-t.o, em cada um de nós, u.m 
certo co,ihecimento llo valor da, nossa 
vida. 

Mas é da «nossa » vida. Qtwmdo , 
se trata da vida elos outros. torna-stt , 
'horrível o n,osso egoism,o. 

;Abrimos as páginas Ms fornaAs, 
todos os dias pousamos os nosso11 
olhos sobre a série intenntna vel de 
tragédias que arrancam a vida a tan · 
tos irmã,o 8 no8sos, e continuamos a .

1 leiltura com a mesma -indiferença co
m·o se tivessem os lfdo uma notícia 1 
de sociedade. Aquilo que, em nós tem 1 
'.anto vnlor,~ nos outros não tem va
,o,· nenhum. 

E quando fazemos da vida alhel<, 
1,m me1·0 instrumento de .lucro . ent(to 
e, inscnsibilldade pelo d,esUflo eluma 
uid,a que não seja a n.osS>a ou a do8 
nossos ami_qos. toca as rw!as da brtt · 
talidade. Um acidente de trabaiho? 
Quant.o ·s se alegram até com ele! E' 
uma óptima ocasião para substituir 
um operá, -io por 01ltro mais ágtl ou 
m·enos caro, uma exceiente oportuni· 
daàe para se obter oolocaçdo. 01t sw 
hil- na escala do no-•-•o emprego. Che
ga a ser ho-rripila,n/ e como se esp1·ei
ta a, evolu çdo da doença nlheia nn 
espe ·1·ança de melhoria própria. Mwlr 
tas vezes, aquele (fite nd.o nos fazia 
out, ·o mal senão o de viver, ainda ndo 
tem cer,·ado definitivamente o-• olho .,, 
e fd nós .batemos ll porta deste ou 
daquele a pedir fagar vago , com dia
bólioa ale.g1-ia de ter por fim vagail-0. 

Não 1·espcitrtmos nos outros aqui
lo que, em nós. tnmto va.lor de fa.cto, 
tem e deve ter . 

Mas esta ;.,rcoerencia e egotsmo f 
,.(to deixa d e ,er m,enos crim4nosa 
quando ,·ecu-srrmos u,m auxtlio, um 
esfo1·ço, ds VC.!'es bem pequeno, para 
salva,· ttma vidtt, para a nô:o deixar li 
pe,·der ou desvalo1•izar . Quantos aci-1 e 
ãe1ites de tral,alho, por ea;emplo, ou u 
a11 viação 8e oode, ·íam evitar com 
um ponco mal.., cte respeito peln v-lda... 11 
dio8 oufrosr E é sempre. ,tod os os a• 
dla11/ a mésm<,i cof-.•a. Pnssamos vn.1U- .'i 
f,m-ente's, ho1·1·6nàame11te lnfttferentesl , , 

Mas, a/inal, qtte digo eur Não se· u 
rd, por igual cr½~Hnos~ dei,;ar ad-?e• e, 
cer, tuberonliz.ar. mu ilar uma 1,;defl, J-' 

·-rJrr!J -m um .. p;i>uco da 11:0s~ boa vontade~ 5 
Um ,d,esemp'regado cu1a faimili4 se de 0 
p11upera -· lentamen,te, um trabalhador 
cuja • em,ergia se perde num esforço 
-,obre-humano para S'ltStentar o seu 
lar tona d.oença 7Ue vai m in and.o o 
organismo e czy,e se ,i(to pode tratar 
cl!l oomeço por falta ele meios , quan- e 
tos -casos d,e cada dia, mais mimero- e 
,sos h-nJe d,,o que ,mnca , a ceifar. vidf 1 após vida, pemmp, a nos.ffl mais e • 
nica e culposa inMferen?a! Do qumi· 1 e 
ta 3 ttiortes o nos.,o egcnsnio n4o se- r 
1•d, culpado , nós qu-c ~"lipom,os ter as _ 
mllos limipa.s de s,rngi te? ' 

Sim! Po rque ha um dev er de. so 
lidariedade , iim dever de frateni .ida· 
rJ.e cri ,stt1 qtte nos toi·na respomsáveis 
u,n., p-elos outros. perante Aquele qtte 
é O Pai de tod.os. ,. 

!.!~.os Hmpas de sangiie, ~s . . 1w-•s~s 
qtte se ,·ec=!'1' a ,im .sac1·1/1_c_i.o _P ; 
r11 salt;a,· a v1d<t ~,,s nossos t1 maos 
'1(íns Hmpas d,e sangue a..~ nossa :. 
q!le · mrols al)recin m O d.inheh"o . r os 
.~(l.ldos dias obrlls d,a (l,ssistô 1w11'1 _dn 
qtie a sa,ude , o vl9 or e (1, mc.s,nr, v,da 
dos pobresf! . 

«A vida a.0 r,obre. ndve1•te o l•v~ 
,n.~pimdo do Eclcsiást -ico (Ech: 
XXXTV -!5), é (l pão d e que neces-
_,{tn. Q1iem lho eira ó 1im 11,omem ( 
s,a ngnü1ári .o>>· 

E .~e a recu.~1t •rovem de fl.esejo 
d~ • amontoar ,·iqr.t ;.::as, (')n ~ora pcirn t 
depois fa zer a Deus mafa imda ofer· 
ta, a mesma Sagrrt.dn Esci•lt~.ra 
acrescenta dele: «aq uele que ofe, ece bt 
um sacrifício com os haveres dos _po· dõ 
bres é como O ,J'Ue def!Ol!f um filho ci• 
,ia pi·esença de seu PIU (tà. XXXIV· tle 
-21) . ,. · ,s 

Mas nem t,uto, felfemente , su-o nii · 
s~1·fas nesta vid,i . Ainda existe, gra-
qas a Detis, qwmi sailia co-rnpreentter 03 
ge.neroscwient- e o seu deyer . . lia 

E conta-se unia h1.sotór1a verda- re 
deira para il•tstrar o nosoo pensa- cl, 
,nento e afi1•·.. ·ao. os 

Bm determinrulft cnsa a_qr!c.ola, o gl 
alfmvini s f1•ndor fa la ct 1tm pobre ope
nlrlo já de certa idade , qtl,6 se con- dr 

for ma com a iminencia de fi car cego 
d.e todo . 

";{ 

O coração d<) bom chefe ~-ente ttm é 
est1•,emeção : - mas... ceg o, porqué? 

- Por(flbe 11ão lenho di,nh~ro pa
ra me tratar, ,·esponde o futuro oego. 

- Dinhe ir o r ! ! E a sua vista sal· 
var -s e-á com di.nheLro? 

- D izem qiie me poderia cu1·ar, se 
7màe.sse ir par(I, Lisboa fazer tim tra
tam ento . Ma ,, não te11l10 dinheiro pa· 
ra isso ... 

- Mas dinh eiro. t enho-o eu, todo 
o dinheiro d esta ..;:;asai Não ficará 
cego. 

N O cUa segwim,te o ho;m,em toma va 
0 comboio para Lisboa , instalava-se na a-. 
ca.piltal , e aq,ii d~mo,·cnt todo o _ tem - m 
po 11,ecessário, n <w pa,·a fi ca,· intei · d, 
r amen te curado , ,,1,as para regressar cc 
ao seu lar muito melhoracto e sem dt 
a am eaça tenive l de ficar ceguinho. cu 
Levava n,os olhos ma,is l,uz , na alma lh 

, nwfa humanidade. nc coraçCío maior q1, 
, ,·econhectmento . P oderia ser tim re- br 
voltado , Fic ou Jwm em dignificado e df 
,·cspei.tador . 

Q1tem me contou esta história 
com entai>a : - «eis ttmi homem que 
sabe dar ma is i ,alor a,0s olhos dum 
seu sttlJOrài nntlo do q1ie a todo o d'· :; 
nhei i•o que ndmi>ll!stmva. F1 o q1M fe,: J 
a este t em feito a muito s otbtros. 
Qua n t~s vida s , ião terá já •alvo e 
diqnificnd,o r ! Só Deus o sabe» . ,,.,, 

· N a0 qti ero e,ncerrar est e artigo 1': 
sem deixar aqui . para seu lou oor e 
nosso e:rem plo. o ,wm e dess e honiem 
e o da l nstitwiçã 0 q1ie vem sabe11d.o 
-ergtter tão alto, 

A Insti-! ·,d<:ão é a Fu!llia,;ô:o da 
Casei de B ra oança. O homem é o Dr, 
A nJónto Lu ts Gomes. 
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