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Num reino distante, um grupo de amigos
se encontravam, com alegria, na grande praça,
também conhecida como “Ágora”. A praça mais
parecia uma escola, onde aprendiam a arte
de viver e de conviver, e as ciências mais
desenvolvidas na época, com um grande mestre.
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De uma hora para outra, houve a invasão
de um inimigo minúsculo, praticamente invisível
ao olho humano. Era muito agressivo e forte,
e seu exército não parava de aumentar. Para
se protegerem e protegerem uns aos outros,
os alunos e os mestres daquela escola tiveram
que se isolar, cada um em sua própria casa.
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E o tempo foi passando. Faziam
brincadeiras com os pais e com os irmãos,
realizavam atividades que os mestres
enviavam, e conversavam por meio de
um aparelho antigo, uma espécie de
espelho, que com a ajuda da luz do sol
e direcionado para determinado local,
mostrava a casa um do outro. Este
aparelho tinha o estranho nome de
Interultraspeculumradiusphone
e permitia que, os que estavam
conectados ao aparelho, pudessem
conversar e jogar juntos. Mesmo
assim, com todo esse avanço
inventivo, eles começaram
a ficar entediados.
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Foi então que, numa tarde, começaram
a conversar de uma forma diferente,
pareciam até adultos. Neste dia os três
amigos acordaram pensativos, reflexivos,
tristes. Tudo parecia fechado, escuro, sem
saída. As notícias que circulavam pela
praça não eram animadoras. O inimigo se
multiplicava a cada pessoa que ele atacava.
Parecia até histórias do outro mundo, ou
de zumbis. E uma só pessoa “contaminada”
pelo terrível inimigo, podia contaminar
muitas outras, que por necessidade ou
descuido, chegassem perto dela. Ah, e sem
contar que o violento adversário também se
espalhava pelo ar.

6

O reino contava com um exército
poderoso e corajoso que lutava
bravamente contra o inimigo. Havia
baixas, mas também havia vitórias. Os
cientistas se uniram para descobrir
uma arma certeira contra o inimigo.
Nunca até então se tinha visto uma força
conjunta tão grande e tão bonita. Todos
compartilhavam suas descobertas
para que o inimigo fosse destruído.
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Sim, junto com seus pais, as crianças
escutavam também essas boas
notícias trazidas de fora, por pessoas
autorizadas que andavam pela praça.
Mas ainda assim, estavam tristes. O
que eu posso fazer para ajudar? Será
que eu, sendo uma criança, posso
colaborar? Que atitude devo tomar?
Que pessoa eu quero ser nesta
situação? Daqui a alguns ou muitos
anos, como vou contar a história real
que estamos vivendo, para nossos
filhos e netos? Vocês já se deram
conta, que estamos fazendo história?
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Nesse dia, Dante se conectou ao
Interultraspeculumradiusphone
e chamou seus melhores amigos
para conversarem um pouco
sobre a situação.
– Olá amigos! Hoje não acordei
legal. Estou pensativo sem saber
bem o que sinto – disse ele.
– Nossa, Dante! Que coincidência!
Eu também. Acordei com uma
dor no peito, procurando algo
que eu nem sei o que é, muito
menos onde eu posso comprar.
Se é que dá para comprar
esse tipo de coisa... – falou Mirko,
bastante desanimado.
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– Parece que estamos juntos, amigos, pois eu
também acordei triste, pensando
no que esses acontecimentos querem dizer,
o que significam – comentou Rinaldo
– Acho que é um castigo dos céus! Escutei
alguém falando isso...- disse Dante, pensativo.
– É verdade, um grande castigo! Será
que foi por que eu fiquei treinando jogos
de guerra e lendo coisas de zumbis,
desobedecendo minha mãe? – perguntou
Mirko, preocupadíssimo.
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– Ah, sei lá...cada um vai entender de um
jeito. Aprendi que Deus é amor. Ele nunca
daria um castigo, a não ser que fosse
para o nosso bem – falou Rinaldo.
– É, meu pai me corrige para que eu
aprenda e me sinta melhor. Será que
a vida tá querendo me ensinar alguma
coisa? – refletiu Dante.
– Nossa! Vocês dois estão parecendo
filósofos. Eu quero coisas mais reais, mais
concretas. O que eu vou ganhar com tudo
isso? – perguntou Mirko, muito aflito.
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– Depende de você! Depende de cada
um de nós! – exclamou Rinaldo.
– Como depende de mim? O que você quer
dizer com isso? – perguntou Dante.
– Eu já acho que depende dos meus pais
ou até das autoridades do reino. O que eu
posso fazer, se tenho que ficar em casa? Às
vezes parece uma prisão...reclamou Mirko.
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– Pode parecer difícil, amigos, e eu acho
mesmo que é difícil, mas aprendi que eu
posso escolher a atitude que quero tomar
diante de qualquer situação - disse Rinaldo.
– Você tá doido, louco! Como é que
eu posso escolher se não posso nem
sair de casa? – questionou Dante.
– Concordo! Como posso escolher minha
atitude se eu nem posso ir à Praça das
Tendas, onde tem tanta coisa linda para
comprar... Como eu posso escolher
o que eu quero? – resmungou Mirko.
– Vocês têm razão! Agora, neste momento,
não podemos escolher ficar em casa ou
sair para passear ou ir para a escola. Mas
ainda assim podemos escolher de que
forma vamos passar, vamos atravessar essa
situação... – explicou Rinaldo, parecendo um
mestre.
– Isso até parece uma guerra! – disse Dante.
– E o que é pior, eu nem posso comprar
armas! – gritou Mirko.
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– Mesmo na guerra, houve pessoas que
escolheram matar e outras que escolheram
dar a sua vida para salvar outras vidas.
Umas escolheram agredir e outras, ajudar.
Algumas ficavam só reclamando, mas
várias souberam agradecer.
– É mesmo, Rinaldo, já escutei histórias de
pessoas que viveram e morreram durante
as guerras e que são exemplos de coragem
e fé - falou Dante.
– Puxa! Mas onde eu posso conseguir
coragem e fé? Tantas vezes eu tenho
medo...
– Eu te entendo, Mirko. Eu também tenho
medo. Mas ainda assim, podemos escolher
quem queremos ser nessa situação, que
atitude queremos tomar – aconselhou
Rinaldo.
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Nesse momento, Chiara, a mãe do Rinaldo,
que ouviu parte da conversa, entra em seu
quarto, e resolve contar para os três amigos
inseparáveis, a história dos moradores de
três aldeias que estavam passando por
uma situação muito difícil e inusitada. A
primeira era a Aldeia Paura, a segunda
era a Aldeia Cognita e a terceira, a Aldeia
Crescita. Como estavam conectados ao
Interultraspeculumradiusphone, todos
puderam escutar a explicação.

15

Na Aldeia Paura, as pessoas tinham medo
de tudo. Medo de acabar a comida, medo
de ficar doente, medo de não ter dinheiro,
medo, medo, muito medo mesmo, de tudo.
Por isso, compravam sem parar, mesmo o
que não precisavam. Mas em vez de ficarem
felizes, estavam cada vez mais irritadas e
isoladas. E viviam se perguntando: – Por
que está acontecendo isso aqui conosco?
E se sentiam vítimas, sem capacidade de
agir. Estavam pensando somente em seus
problemas.
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As pessoas da Aldeia Cognita, até tinham
um pouco de medo, mas conseguiam
dirigir melhor suas ações. Estavam
aprendendo a deixar de consumir o que
não lhes fazia bem, desde alimentos e
bebidas, até notícias que só as deixavam
ansiosas e preocupadas. Procuravam fazer
o melhor de si mesmas diante de uma
situação complicada.
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Já na Aldeia Crescita, os moradores
procuravam crescer com os acontecimentos,
buscavam um propósito, um sentido, em
tudo o que acontecia. Cada um pensava
no outro e em como poderiam se ajudar.
Sabiam agradecer o que tinham, mesmo
que não tivessem tudo o que gostariam.
Sabiam viver o momento presente, sem
ficarem preocupados com o futuro
ou lamentando o passado. E assim, estando
juntos, ganhavam fé e coragem. Suas
perguntas eram: – Para que tudo isso
está acontecendo? Em que posso
ajudar?
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A mãe de Rinaldo então, perguntou:
– Qual aldeia vocês acham que conseguiu
vencer aquela situação difícil? Qual aldeia
vocês escolheriam para morar? O que
precisam fazer para isso?
– Puxa, vou parar de reclamar e perceber
mais tudo o que eu tenho para agradecer
– disse Dante.
– Entendi que coragem e fé não se
compram, mas são conquistadas, quando
escolhemos encontrar um propósito em
tudo que nos acontece – refletiu Mirko.
– Obrigada, mãe! Foi bem legal essa
conversa. Eu vou tentar fazer a cada dia, o
que tenho que fazer. Fazer hoje o que devo
fazer hoje! Que tal, então, Dante e Mirko,
fazermos as atividades que o nosso mestre
nos enviou para hoje?
– Eu topo! – falou Dante.
– E eu também! – disse Mirko.
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Depois dessa decisão, Rinaldo viu
um canarinho pousar em sua janela
e um maravilhoso arco-íris
apareceu no céu.
Antes de desligarem
o Interultraspeculumradiusphone,
ainda deu tempo de os amigos
verem a bonita cena. E com
a alegria renovada, cada
amigo, em sua casa,
foi fazer as tarefas
do dia, a tarefa da
casa e da escola,
com coragem,
ânimo
e esperança!
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Vamos brincar?
1
2

Se você entrasse na conversa,
o que diria para seus amigos?

Qual Aldeia você escolheria para
morar? Desenhe ou descreva
com aplicativos online ou no
Instagram, como você pensa ser
esta Aldeia que escolheu. Marque
o @colviktorfrankl nos Stories
ou no feed para que possamos
publicar em nossas redes sociais!
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