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Carnaval – Vidas em Desafio
Visualizando a proximidade dessa festa percebe-se o grande efeito que
ela causa nas pessoas, na sociedade em geral. Como é comum, todos se voltam para
organizar seus projetos em torno do grande feriadão de carnaval. A partir mesmo das
famílias até às grandes instituições constata-se um certo alvoroço na direção de
realizações da folia, da alegria e de uma vivência “mais expansiva da chamada
LIBERDADE.” E é partindo desta forte característica humana que desenvolvemos uma
reflexão em torno do RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA.
Vivenciar a ALEGRIA e a LIBERDADE de forma individual é um grande
DESAFIO. Este torna-se ainda maior quando nos propomos a celebrá-las (a alegria e
a liberdade) de maneira comunitária, nos mais diversos grupos de nossa sociedade.
Já de início partimos do princípio que é muito complexa a definição que cada
indivíduo e/ou grupo tem da ALEGRIA e da LIBERDADE. É fundamental e urgente
direcionarmos uma visão de RESPEITO À VIDA. Seja qual for o conceito que
trazemos em função de nossas histórias e experiências, a ALEGRIA e a LIBERDADE
devem, sobretudo, DEFENDER A VIDA.
Não são poucos os que, em nome da liberdade pessoal, acham-se no
“direito” de tirar VIDAS. E isso de uma forma impulsiva e impensada. Fora de si,
inebriados por um falso conceito de ALEGRIA, alguns se deixam levar pela força da
massa e não dão espaço para os bons princípios apreendidos na família e na escola.
Somos, pois, convidados a levantarmos o estandarte do RESPEITO À DIGNIDADE e
À VIDA de todos. Somos chamados a jogarmos confetes e serpentinas de verdadeira
união, onde todos possam lembrar dos DIREITOS e DEVERES inerentes a cada
cidadão e cidadã. A folia não pode faltar, mas ela deve vir acompanhada de uma
forte dose de CIDADANIA, pois o grande desafio em meio à massa dos
foliões é fazer cada um respeitar a LIBERDADE do outro.
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