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CHEGÁMOS A 2018 
 
Tentando voltar atrás no tempo, consigo lembrar 
o que pensava quando tinha os meus vinte e tal 
anos -  
“como será o nosso mundo, a nossa casa, 
o nosso viver, quando chegar o ano 
2000?”.  
Não me via naquele novo mundo distante 
do século XXI. 

 
Os anos foram passando e cá estou eu, incrivelmente satisfeito, gozando com 
o que a vida nos tem proporcionado. 
Tenho vivido numa geração que considero memorável. O mundo, a humanidade, 
emergiu de uma estagnação, promovendo o que de início parecia impossível, um 
avanço com todos os valores da nossa inteligência: as artes, a musica, a medi-
cina, a educação/instrução, a tecnologia, surgiram no seu máximo valor.  
Os nomes de grandes mestres e as grandes obras que foram surgindo, ficarão 
bem gravados nas páginas do LIVRO DA GLORIA. 
Outras gerações se seguirão e é bem provável que, perante os avanços tecno-
lógicos que estão agora em avanço acelerado, a nossa geração seja então con-
siderada “uma geração provinciana”.     RM 



E já que estamos a falar deste novo ano  - 2018  
 

Por eu estar já na casa dos oitenta, resolvi fa-
zer uma pesquiza na net. Então, verifiquei que 
a nossa idade seria diferente se em vez de mo-
rar neste nosso velho planeta Terra, que vai 
rebentar nos próximos milhões de anos, vivesse 
noutro qualquer planeta do nosso sistema solar. 
E então, perante os dados achados, resolvi que 
de agora em diante irei jogar no EuroMilhões 
(quando o prémio foi superior a 100 milhões). É 
que irei precisar de grande quantia para subor-
nar o Grande da NASA para poder ser o pri-
meiro habitante no planeta Marte. 
Ora vejam: 
- Se for morar para o planeta Mercúrio ficarei 
com a idade de 345,9 anos 
- se for para Vénus ficarei com 135,4 anos  
- se ficar em Marte, a minha idade será de 

44,2 anos 
- se preferir qualquer dos outros que se seguem no nosso sistema, ficarei 
mais novo, sempre mais novo, até quase è idade de nascença. 
Marte é assim o planeta ideal para eu recomeçar uma nova vida,  fazen-
do, contrariamente aos desejos da maioria, tudo diferente do que fiz até ago-
ra.              RM 

Ingenuamente, o Joãozinho pergunta à visita da casa: 

- Então, daqui a pouco tempo a senhora apodrece?! 

A visita, admirada: 

- Não te percebo, meu menino. Porque é que perguntas isso?! 

Explica o Joãozinho: 

- Porque esta manhã ouvi a minha mãe dizer, ao telefone, a outras amigas que a senhora já es-

tava madura demais… 

Uma velhota, durante a missa, inclina-se e diz ao ouvido do seu marido: 

- Acabo de soltar uma bufa silenciosa. Que achas que devo fazer? 

O velho responde? 

- Agora nada. Mas quando sairmos vamos comprar pilhas novas para o teu aparelho auditivo. 

Uma boazona entra numa farmácia, dirige-se ao balcão e pede ao farmacêutico: 

- Dê-me uma compressa. 

Diz o homem: 

- Olhe, menina, com os meus cinquenta e seis anos de vida, já não faço nada com pressa.  

Diz um, muito espantado: 

- Ena, de carro novo… E logo de topo de gama! O que é que aconteceu?! 

Esclarece o outro: 

- Negócios de antiguidades…Casei com uma velha rica! 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/loiras/loiras-coscuvilheiras
http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/novo-aparelho-auditivo


LIÇÕES QUE APRENDEMOS DEPOIS DOS 40, 50 ANOS 

 
A jornada é longa, mas aprendemos muito durante o 
caminho. 
Quantos anos você tem? Se passou dos 50, consegui-
ria fazer um balanço da quantidade de coisas que 
aprendeu durante sua jornada até aqui? 
 

Para ilustrar o quanto nosso caminho nos pode transfor-
mar e nos encher de conhecimento, apresenta-se uma pe-
quena lista revelando as coisas que, possivelmente, 
aprendeu em seus  anos de vida. 
 
  

Abrir mão do controle 
A vida mostra-nos por diversas vezes que não somos nós que controlamos. Não somos nós 
que escolhemos o como e quando vai acontecer. Então devemos aprender a confiar que existe 
uma inteligência maior que move todas as peças e sabe quando e como as coisas devem 
acontecer. 
Respeitar os mais velhos 
Existe uma ordem na vida. E nessa ordem, temos que honrar quem chegou antes. Aprenda-
mos com os mais velhos e ensinemos os mais novos. 
 Observar os sinais 
Aprendemos que a vida é a estrada mais bem sinalizada que existe. Só não sabemos ler as 
placas. Devemos desacelerar para perceber. Erguermos a cabeça para poder enxergar. Silen-
ciarmo-nos para poder escutar. 
 Ligar-se à natureza 
Todas as respostas estão na natureza. É a nossa maior escola e a maior fonte de energia dis-
ponível. Façamos da nossa ligação com a natureza um hábito.  
Viver o que se aprendeu no corpo 
Não adianta aprender com a mente. Não adianta ler centenas de livros e não dar vida ao cor-
po. É como ler um livro sobre “o sabor do morango” e nunca provar um morango na vida. 
Não nos acharmos superiores a ninguém 
Ninguém é melhor que ninguém. Podemos saber muito de uma coisa, mas sabemos menos de 
outras. Podemos ter vivido algumas experiências que outros não viveram, mas eles viveram 
coisas que nós não vivemos.  
Aprender a dizer não 
Quando dizemos não, estabelecemos nossos limites. Se aceitamos qualquer coisa, vamos re-
ceber qualquer coisa. Quando dizemos não, abrimos espaço para outros. 
 Parar de mentir para si mesmo 
Sejamos verdadeiros nas pequenas coisas Quando conseguirmos ser verdadeiros nas peque-
nas coisas, conseguimos ser verdadeiros nas coisas grandes também. Para sermos quem nós 
somos de verdade, temos que parar de mentir para nós mesmo 
 Parar de fugir do erro 
É impossível viver sem errar. Justamente porque nós não estamos no controle da vida. E se é 
impossível não errar, porque fugimos tanto do erro? Se o erro vai acontecer, o que nós  preci-
samos fazer não é evitar o erro, mas aprender a levantar e seguir em frente depois de errar. 
Viver o amor e a dor com a mesma intensidade 
Não chegámos aqui para vivermos felizes para sempre o amor eterno. Nós já viemos do amor. 
Aqui nós viemos para experimentar a vida. E para experimentar a vida, precisamos aprender a 
viver com a dor. 
A vida é cheia de armadilhas. E uma das maiores é a de acharmos que não temos o suficiente. 
Faça da gratidão um hábito e busque em todas as relações conseguir chegar ao estado de 
gratidão. A vida é um jogo de cura e a gente se cura quando consegue agradecer pela experi-
ência vivida, pela relação e pelo aprendizagem.      net/RM 



MARAVILHAS DA NATUREZA 
TODAS EM PORTUGAL 

Serra do Espinhal – Penela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Serra do Espinhal é um verdadeiro banquete espiritual. De um lado a fron-
dosa mata verdejante pintada de amarelo, rosa ou azul, do outro a vila de Pe-
nela encimada pelo seu castelo. Caminhe até ao miradouro de Santa Maria, on-
de existe um relógio de sol, ou pelo caminho da Ribeira da Azenha para ver a 
imperdível Cascata da Pedra da Ferida. 
Para além das diversas habitações nobres, é imprescindível visitar as Piscinas 
Naturais da Louçainha, subir ao alto da serra de Stª Maria (onde existe um 
característico relógio de sol) e deslumbrar-se com as paisagens de S. João do 
Deserto.             
            Net/RM  

O HOMEM E A MULHER 
 

O Homem é um oceano; 
A Mulher uma lagoa. 

O oceano tem pérola que o embeleza;  
o lago tem a poesia que o deslumbra. 

 
O Homem é uma águia que voa: 

A Mulher é um rouxinol que canta. 
Voar é dominar os espaços; cantar é conquistara alma. 

 
O Homem tem um farol: a consciência; 

A Mulher tem uma estrela: a esperança 
O farol guia; a esperança salva 

 
ENFIM 

O HOMEM ESTÁ COLOCADO ONDE TERMINA A TERRA; 
A MULHER ONDE COMEÇA O CÉU… 

Victor Hugo 


