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NATAL E ANO NOVO
Espero sinceramente que meus amigos tenham passado um Natal bem cristão, abençoados pela
mensagem de Jesus que, como muito bem mostrou Frei Beto no seu último livro, o das Oito Vias da Felicidade,
é uma mensagem de vida, de amor, de alegria e de felicidade aqui mesmo na terra, não em outro mundo.
E vem o tempo do Novo Ano. Esgotados os dias tensos 2014, ingressamos no difícil 2015 com todos os
sentidos ligados mas com a satisfação e a confiança de ver no Brasil uma democracia forte e consolidada, das
maiores do mundo; ver em ação um combate firme à corrupção, deixando agir sem empecilhos os órgãos de
investigação, e ver pela primeira vez os corruptores atingidos e processados. Confiantes de ver também nossa
economia entregue às mãos sábias e hábeis de Joaquim Levi e Nelson Barbosa, e a Presidenta amadurecida
na dureza da luta, mostrando um gosto maior pela política.
Tenho cá os meus próprios votos: manter minhas recusas aos instrumentos do consumismo, da
massificação, da manipulação e da espionagem: o celular, a televisão, os videogames, Usar o computador só
para escrever meus textos e comunicar-me com os amigos; manter autônoma a minha decisão de uso dos
horários da minha vida, de 6 às 22 horas: a minha liberdade para contemplar, caminhar, rezar, pensar,
imaginar, conversar, amar.
Aperfeiçoar minha militância a favor do projeto político da ética, da liberdade, da igualdade e da
fraternidade; o projeto político da razão humana presidindo o Estado e não do mercado livre, sempre
interessado. Em resumo, o projeto política da paz.
Seguir meditando sobre a minha filosofia de vida: o Deus de Espinosa, a moral de Kant, a razão histórica
de Hegel, a consciência desalienada de Marx, o ser responsável de Sartre. o diálogo construtivista de
Habermas.
Cada um dos amigos tem a sua filosofia, suas opiniões e os seus votos; é importante revisá-los a cada
ano que se abre, confirmando uns, melhorando outros; eventualmente elidindo algum; enfim, seguindo a vida
com um sentido consciente.
Felicidades.
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