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FÉ
NO RIO

ALEGRIA
NO AR

FAZER AS PAZES
COM A VIDA!

DICAS
DE SAÚDE

O

terceiro mandamento da Lei de Deus
(guardar domingos
e festas de guarda) nos fala
do repouso semanal. Repousar pode parecer um
mandamento fácil de se
cumprir, mas muitas vezes
nos equivocamos no seu
significado.
A sociedade contemporânea é impaciente na busca por diversão e descanso.
Porém, entende-se o descanso como evasão: uma
alienação e fuga da realidade. De fato, o homem nunca
repousou tanto como hoje
e, ainda assim, nunca experimentou tanto vazio.
A sociedade atual está sedenta por entretenimento e
férias. A indústria da distração é muito atraente e a publicidade desenha o mundo ideal como um grande
parque de diversões onde
todos se divertem. O conceito de vida dominante hoje
não tem o centro focado em
atividade e compromisso,
mas na evasão.
Mas essa mentalidade
desliza para a insatisfação
de uma existência anestesiada pelo divertimento que
não é repouso, mas alienação e fuga da realidade. As
possibilidades de se divertir
não dão a plenitude do coração, mais ainda, não oferecem o necessário repouso.
O Papa Francisco, em sua
catequese semanal, explicou que o terceiro manda-

mento tem um elemento
peculiar: fornece uma motivação. O repouso no nome
do Senhor tem um motivo
preciso: inicia o dia do repouso, que é a alegria de
Deus por aquilo que criou.
É o dia da contemplação
e da bênção. Assim, o repouso segundo este mandamento é o momento da
contemplação, do louvor,
não da evasão. É o tempo
para olhar a realidade e dizer: como a vida é bela!

A publicidade
desenha o mundo
ideal como um
grande parque
Para nós, cristãos, o centro do Dia do Senhor, o domingo, é a Eucaristia, que
significa Ação de Graças.
É o dia para dizer a Deus:
obrigado Senhor, obrigado
pela vida, pela sua misericórdia, por todos os seus
dons. O domingo não é o
dia para esquecer os outros
dias, mas para recordá-los,
abençoá-los e fazer as pazes
com a vida!
Padre Omar: é o Reitor do Santuário
do Cristo Redentor do Corcovado. Faça
perguntas ao Padre Omar pelo e-mail
padreomar@padreomar.com. Acesse
também www.padreomar.com e www.
facebook.com/padreomarraposo

D

o livro ‘Minhas
melhores dicas de
saúde’, de Rüdiger
Dahlke, retirei algumas
pérolas, em forma de frases, de vários autores.
- Conhecendo tudo,
tudo perdoarás.
-Perdoe seu vizinho antes de esquecer a ofensa.
-A mais elevada e difícil de todas as lições
morais é perdoar quem
ofendemos.
-O acaso é o pseudônimo que Deus se dá
quando não quer ser
reconhecido.
-As derrotas podem
nos ajudar a distinguir
os verdadeiros dos falsos
amigos, pois os vencedores são amados por todos,
enquanto os perdedores,
apenas pelos verdadeiros
amigos.
-Suas qualidades
precisam ser exercitadas: use-as ou então irá
perdê-las.
-Sozinho você não vai
conseguir, mas só você é
que irá conseguir.
-É mais bem-aventurado dar do que receber.
-Se você consegue
sonha-lo, conseguirá
fazê-lo.
-Os sonhos noturnos
nos ajudam a digerir o
dia passado e até mesmo
a vida passada.
- Chama a atenção o
a l to n úm e r o d os q ue
tentaram a vida inteira

reprodução

contentar todo o mundo
e viver as virtudes escolhidas e sugeridas por
outras pessoas. Nesses
casos, as próprias virtudes pessoais, especiais e
originais, quase sempre
ficam pelo caminho.
-Quem tenta viver virtudes alheias está brincando de maneira perigosa com a própria vida.
-Disse uma vez um
grande cientista: O primeiro gole do copo das
ciências naturais nos
torna ateus; porém, no
fundo do copo, Deus nos
aguarda.
Grato por sua companhia. E um ótimo dia,
com muita alegria!
Fernando Mansur: Radialista.
Escritor. Professor. Graduado em Letras
pela Universidade Católica de Minas
Gerais (Ponte Nova). Mestre e doutor
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