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ALIMENTA A ESPERANÇA 

 

Manuel Bandeira, respeitado poeta brasileiro, certa vez externou o seguinte 

pensamento: “Como dói viver quando falta a esperança”. 

Parece que todos nós estamos vivendo essa dor da desesperança, do tédio, da tristeza, 

da descrença, em virtude desse cenário tão desfavorável, tão marcado por crises 

econômicas, políticas e morais que o Brasil, há algum tempo, vem sendo acometido – 

fruto exclusivo do descontrole, do desequilíbrio proveniente dos gestores maiores, que 

ao invés de alimentarem a disciplina, a ordem, o exemplo, incentivam a conduta 

incorreta e o desrespeito ao bem coletivo.  

É difícil imaginar que estamos vivenciando essa situação tão sombria; porém, como 

cristãos sinceros e sábios que somos, o convite que eu faço – quando estamos aqui 

para comemorarmos os 22 anos de fundação deste Campus, é para que não deixemos 

apagar, no nosso âmago, as chamas da esperança. É um sentimento imprescindível 

para o vencimento dos nossos ideais, para as nossas conquistas, para os nossos 

sonhos. 

Acreditemos em nós e, acima de tudo, em Deus. Mesmo sabendo que o tempo está 

contrário aos nossos ideais, continuemos a nossa luta antes que o esmorecimento 

amarre nossos passos. 

Tenhamos a convicção de que aqueles que nos golpeiam, que nos menosprezam, 

fazendo com que o outona da existência venha a secar as nossas esperanças, Deus está 

conosco a nos dar oportunidades novas para refazermos caminhos, para alcançarmos 

novos objetivos, novos sonhos e renovar as nossas esperanças. 

Recordemos que tudo em a natureza volta a sorrir. As árvores secas enchem-se de 

brotos verdes; as borboletas bailam no ar; os pássaros brindam-nos com suas sinfonias 

harmoniosas. 

Lancemos um olhar ao Apóstolo Paulo quando ele apresenta, aos cristãos de sua 

época, três virtudes que considerava as mais importantes: fé, caridade e esperança. 



Reflitamos sobre o pensamento de Chico Xavier, quando em vida asseverou: “A 

esperança é a luz do Cristão”. 

Vejamos o que nos diz Santo Tomaz de Aquino: “A esperança é uma atitude passiva, 

mas cheia de vitalidade e de amor.” 

Observemos o que sentencia em Romanos, 15, 4: “Porque tudo que dantes foi escrito, 

para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras, 

tenhamos esperança.” 

Então, estimados colegas, nesse momento quando estamos festejando os 22 anos de 

fundação do IFPB – CAMPUS CAJAZEIRAS – justamente no mês em que se comemora o 

Natal, que representa a presença constante do amor de Jesus na atualidade de todos 

os tempos, que possamos aproveitar esse ensejo para abrirmos os nossos corações 

para o Sublime Galileu e deixarmos que Ele fale na sede dos nossos sentimentos o 

poema imortal das bem-aventuranças: 

Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; 

Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; 

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; 

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; 

Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; 

Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; 

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o 
reino dos céus... 

 

FELIZ ANIVERSÁRIO IFPB – CAMPUS CAJAZEIRAS! 

FELIZ NATAL A TODOS! 

 

      

 


