ATITUDE É TUDO

Um vídeo indiano muito interessante, mostra um grande congestionamento. Não há diálogos, apenas imagens. Todo mundo parado dentro do seu carro, ônibus cheio de gente, caminhões que vão fazer entregas, perua escolar, ambulância, todos parados, sem ter por onde escapar do engarrafamento. Lá adiante, uma grande árvore tombada, um tronco pesadíssimo, caído no meio da via, obstrui a rua e ninguém pode passar!

Um garotinho de uns 8 anos de idade, com uniforme escolar e mochila nas costas, cansado de ficar parado dentro do ônibus, resolveu descer para ver o que estava acontecendo. Quando ele se deparou com o tronco caído, começou a chover, uma chuva forte!Todas as pessoas nos carros fecharam os vidros para não se molhar, outros correram pelas ruas, buscando abrigo.

O garotinho olhando para aquele tronco enorme pesando toneladas, encheu o peito de ar, colocou sua mochila no chão, arregaçou as mangas e começou a empurrar... Ele já estava todo molhado, mas não parou de empurrar o tronco!

Os adultos nos seus abrigos ficaram assistindo... sorrindo..., as pessoas que estavam nos carros, ficaram admiradas...  De repente, outras crianças vieram ajudar a empurrar o tronco. Um homem deixou cair o capacete de motociclista das mãos ao ver a cena, e foi até lá ajudar. E outro homem foi, e mais outro, e mais outro... Todos rindo, alegres, ensopados de chuva, juntaram-se muitos outros e, por fim eles conseguiram levantar o enorme tronco, e desobstruir a via!

Todos comemoraram e sorriram pela vitória alcançada! A união fez a força! Um homem pegou a mochila do garotinho e o ajudou a colocá-la novamente nas costas. Todos sorriram satisfeitos e voltaram às suas atividades...

Foi emocionante!  Precisou da iniciativa de uma criança, que confiou em si mesma, e o seu exemplo, fez a diferença. A sua iniciativa motivou os que eram mais fortes do que ele, a também ajudar.

“Às vezes achamos que o que podemos fazer é tão pouco que nem vale a pena tentar, mas se tivermos confiança em nós e nos dispusermos a fazer, Deus enviará a ajuda necessária à concretização do bem, e todos se beneficiarão”.


Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qxDmFsSiHLQ



