A CORAGEM DA FÉ: Família Eduardo Campos.
“Saudade é uma dor que fere nos dois mundos.” Chico Xavier

A grandeza e a complexidade humana nos expõem a todos, a uma série de
necessidades que vão além do que conhecemos ou da conquista científica. A
tecnologia ainda não conseguiu resolver o problema do sofrimento psíquico, ou seja,
as dores da alma. Enquanto isso, todos sem exceção, estamos expostos à prova de
experiências dolorosas, porém humanas. São condições que embora, educam e
fortalecem o espírito, trazem consigo travos de amargura e pesar.
Vivemos em um mundo de constantes ameaças e incertezas. Se por um lado, a
experiência humana é rica de possibilidades de crescimento pessoal. Por outro, a
existência segue permeada de acontecimentos que podem nos atingir profundamente
a alegria de viver, quando não, a própria vida. São incidentes do caminho, que têm a
força de mudar radicalmente o curso de nossas vidas e transformá-las. Não seria difícil
prever o nosso comportamento diante de um diagnóstico técnico, por vezes frio, de
uma doença incurável ou a morte de um familiar. É certo que cada um apresenta um
jeito próprio de ser e sentir, portanto, de reagir para enfrentar os naturais embates da
vida. Se a doença e a morte são fatos duramente objetivos, como os enfrentamos
subjetivamente? Há muitas maneiras, inclusive a da indiferença ou fuga se o medo nos
dominar. A travessia emocional dessas situações não é nada fácil para quem foi
convocado à dolorosa experiência, nem para os familiares. Todos os dias milhões de
pessoas padecem violências e dores indescritíveis. Se o anonimato da massa humana
dilui as identidades que a integram, não atenua a dor individual.
Nestes dias, o Brasil foi sacudido pela grande tragédia que trouxe significativa
mensagem à classe política e especialmente, à família brasileira. Não passou
despercebida, a resignação unânime da família de Eduardo Campos, candidato à
presidência da República, ante a dor da separação física, no trágico acidente aéreo,
que interrompeu a sua promissora carreira política. O digno enfrentamento do luto
pela esposa e filhos chama a atenção do mais descuidado observador.
Os vídeos que registraram a intimidade da família, dias antes do acidente, exibem
manifestações afetuosas com sentimentos espontâneos de religiosidade. São
expressões que exaltam espiritualidade, demonstrando firme confiança em DEUS. São

declarações de ternura, com evidências da educação cristã a brotarem dos filhos do
casal. Um deles declara no filme gravado para o Dia dos Pais: “Pai, como Zaqueu eu
gostaria de subir o mais alto que eu pudesse, só pra te ver e ficar olhando para ti...” É
comovente tudo isso. Não pelo inesperado, mas, pelo modo natural que um
adolescente declara seu sentimento de amor ao pai; ao mesmo tempo, revela o
jovem, a incomum coragem de expressar a sua fé em DEUS no âmbito doméstico e
também publicamente.
Desejando estimular as atitudes humanas em torno da confiança em Deus, Jesus
alertou: “Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho
do Homem se envergonhará dele.” (Lucas 9-26) Tema desenvolvido por Allan Kardec,
sob o título “A Coragem da Fé”, Cap. 24 de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
Estudos revelam que crença em DEUS tem o potencial de nos acalmar o presente
e nos tornar mais confiantes quanto ao futuro; reduzindo assim, a sensação de
desamparo.
Ensina Emmanuel, por Chico Xavier, “Precisamos compreender que os nossos
pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo
espiritual. Atraímos companheiros e recursos, de conformidade com a natureza de
nossas ideias, aspirações, invocações e apelos”.
Diante do inevitável e nas instâncias que a tecnologia não alcança, a alma humana
necessita desenvolver canais para se comunicar emocionalmente com DEUS, que
desde sempre esteve à disposição de nossa busca. Não foi sem razão que Jesus nos
exortou com seus exemplos: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vai ao Pai
senão por mim.”
(Vilson Disposti, escritor e orador espírita, diretor da Comunidade Terapêutica Ave
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