DETALHES
Luiz Otávio Dobal
Para minha Júlia querida
"Um dia uma folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande
delicadeza." (Clarice Lispector - O Milagre das Folhas.)
A muito tempo percebi que Deus desistiu do todo e se concentrou nos
detalhes, deixando o todo com a humanidade. É claro que não está dando
certo, mas quem sou eu para contestar os planos Dele. Talvez, num futuro
próximo, possamos entender onde Ele espera que iremos chegar. Deus deu
um tempo nessa história de Dilúvio e Armagedom, e passou a nos enviar
mensagens através dos detalhes. Me parece que isso também não está
funcionando com a maioria das pessoas. Mas Ele é paciente, e tem bastante
tempo para vislumbrar um bom resultado. Quanto a mim, percebo, a cada
dia, os detalhes apresentados e onde Ele pretende chegar. Seria eu uma
pessoa especial, escolhido entre tantos? É claro que não. Apenas, acredito,
sou mais atento que a maioria.
Quem tem observado os momentos da vida? Não essa confusão do dia
a dia, mas cada detalhe divino que chega até nós. Vou dar um exemplo: num
dia comum, parei o carro em frente à escola da minha neta, a Júlia, ela me
beijou, retribui e disse: vai com Deus, vovô te ama. Ela desceu com a vovó
e antes que a porta se fechasse, virou-se e disse: também te amo, vovô.
Depois seguiu saltitante, como se fosse dona do mundo. Abandonou um
vovô com o coração explodindo de paixão e se achando também o dono do
mundo.
Essa explosão de amor, vindo de uma menina de apenas três anos, é
claramente uma mensagem divina, é um detalhe de como existem coisas
importantes ao nosso redor e não percebemos.
Tá legal, o mundo está longe de parecer um paraíso, pois é exatamente
por isso que devemos nos concentrar nos detalhes. Porque, apesar de tudo, o
sol continua nascendo e se pondo com infinita beleza. Só isso, é uma clara
certeza de que Ele continua acreditando e não desistiu de nós. Cabe a todos
nós percebemos o detalhe de um sorriso, a sensação reconfortante de um
abraço, a natureza exuberante a nossa volta, e principalmente a doçura
inocente das crianças.
As maravilhas da vida não estão num enorme paraíso inalcançável,
elas estão em pequenos detalhes que Deus se esforça em nos mostrar.
Olhe a sua volta, perceba cada detalhe. A verdadeira felicidade está na
quantidade de detalhes que você percebe e deixa te tocar. Seja feliz, aproveite
cada momento e cada detalhe.

