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Dia 25– D. Mª Lurdes Natário
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UM DIA FELIZ

EU RIA-ME, EU RIO-ME, EU TENHO-ME RIDO...
O Arquiteto dos Mundos quando criou o homem e a mulher
não deixou a Lei da compensação de lado, Então, Ele compensou a tristeza com a alegria e o choro com o riso. E como é bom sorrir, gargalhar e transmitir alegria que possa
contagiar pessoas e contribuir com a felicidade. Como o
mundo seria triste sem a leveza de um sorriso.
Por mais reservado que seja o indivíduo ele é uma fonte de
risos que se transforma quando é provocado. Rir está no nosso gene, na nossa
alma, no nosso interior e basta um só toque de alegria que nos derretemos como
manteiga ao calor.
É por tudo isso que temos de rir quando podemos levar a vida com mais compreensão, amor, respeito ao próximo e com a certeza que vamos transpor nossas dificuldades. Um semblante alegre por si só já atrai bons fluidos, um gesto
de sinceridade cativa tanto quanto um abraço fraterno, e um sorriso nos lábios
transforma gelo em boa água.
Vamos imitar os artistas, mesmo quando o coração apertar vamos rir mesmo
que seja de nós mesmos, porque os outros não têm culpa dos nossos problemas.
Net/RM

Um sorriso ilumina o rosto. Não se esqueça de sorrir.

A 20 de Setembro de 1519, Fernão de Magalhães iniciou aquela que foi a primeira viagem de circumnavegação ao globo.
A serviço do rei de Espanha, planeou e comandou a expedição marítima que efetuou
a primeira viagem de circum-navegação ao globo. Foi o primeiro a alcançar a Terra
do Fogo no extremo sul do continente americano, a atravessar o estreito que hoje
leva seu nome e a cruzar o Oceano Pacífico, que nomeou. O feito de Magalhães foi
tão grande e heroico que até hoje é reverenciado em muitas áreas e homenageado
em algumas descobertas como: as espécies de pinguim-de-Magalhães, as crateras
lunares de Magalhães, as crateras marcianas de Magalhães, o Estreito de Magalhães e Nuvens de Magalhães.
Morreu em uma batalha travada em Cebu, Filipinas, em 1521. Após a sua morte, a
expedição voltou para Espanha, porém chefiada por Juan Sebastian D’Elcano, em
1522.
Padrão dos Descobrimentos

Também a 20 de Setembro mas em 1540, teve lugar em Portugal,
o primeiro auto de fé que se realizou em Lisboa, na Praça do Rossio.
Do rei ao mais humilde plebeu, todos, sem exceção, estavam convidados a assistir ao maior espetáculo organizado pelo Tribunal do Santo
Ofício. A cerimónia pública, encenada ao pormenor com grande antecedência, confirmava o triunfo da fé e o poder da Inquisição. Os cortejos de condenados e penitentes, vestidos com túnicas amarelas e descalços, começavam muitas vezes na Igreja de São Domingos, em Lisboa, e frequentemente terminavam na fogueira.
Imagine-se o entusiamo piedoso de ver grelhar um herege, uma bruxa
ou um judeu para glória divina! Podia o rei, a rainha e a mais alta nobreza deixar sozinhos os clérigos que se esforçavam para obter confissões de heresia, relações sexuais
com o demónio e mais relaxações que só a fogueira redimia!?
Quando se vê os chalados de Maomé a rebolarem-se de gozo com uma decapitação ou a lapidação de
uma adúltera, com chicotadas públicas ou outras punições aprovadas pelo Profeta, não nos podemos
esquecer o entusiasmo com que no Rossio, no terreiro do Paço ou na Praça da Figueira se reunia lenha
para o espetáculo pio onde, depois de açoitados, eram os condenados transformados em combustível
que iluminava os santos e retos caminhos da Providência.
Entre a velhacaria e o fanatismo, quase demência, a história repete-se, rodando as religiões na reedição
da crueldade para divertimento dos fiéis.
Net/RM

A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas
coisas boas como se fosse a primeira vez.
Um motociclista passava com sua mota a 100 km/h pela estrada deserta,
quando inesperadamente deu de caras com um passarinho. Tentou, mas não
conseguiu evitar o choque entre os dois.
Pelo retrovisor, ele viu o passarito dando piruetas no asfalto contorcendo-se
até ficar estendido. Não podendo conter o remorso, o rapaz parou a moto e
voltou para socorrer o bichinho, que estava inconsciente, quase morto.
Angustiado, recolheu a pequena ave, comprou uma gaiola e levou-o para casa,
tendo o cuidado de deixar um pouquinho de pão e água para o pobre acidentado.
No dia seguinte, o passarinho recupera a consciência e ao despertar, vendose cercado pelas grades da gaiola, com o pedacinho de pão e a vasilha de água
no canto, o bicho põe a mão, ou melhor, a asa na cabeça e diz:
— Porra, matei o motoqueiro e fui preso!

