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No dia 11 de setembro de 2001, às 8h46, o avião da American Airlines

atingiu violentamente a Torre Norte do World Trade Center a 720

quilômetros por hora. 

O trem de pouso foi lançado a cinco quarteirões. 

O combustível em chamas criou uma bola de fogo escura e vermelha

gigantesca. A alta velocidade do impacto gerou ondas de energia

que desceram para o solo. Durante 12 segundos, a terra tremeu

numa distância de 35 quilômetros de Nova York.
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Gritando por  Deus,  lançou-separa debaixo da mesa, enquanto sua

amiga ouvia ao telefone sua voz em desespero e, ao mesmo tempo,

assistia ao vivo pela televisão o que acontecia ao vivo.

Eram 9h02min. Segundo Jim e Kevin, jornalistas e repórteres do New

York Times que investigaram e documentaram os fatos, autores do livro

“102 Minutos”, tempo que durou do início do ataque à queda das

Torres, 14 mil homens e mulheres lutaram pela vida. “Temos uma

história de heroísmo, temos uma história de orgulho e temos uma

história de apoio que nos ajudou a atravessar tudo isso”. Seguindo o

instinto de sobrevivência, a mensagem de emergência era enfática:

Na Torre Sul, no 81º andar,
Stanley Praimnath em seu
escritório, falava com uma
colega de Chicago acerca
das imagens da Torre Norte,
transmitidas pela televisão.
Sua janela dava para o porto
de Nova York e estátua da
Liberdade. 
Enquanto respondia que
estava bem, virou-se
lentamente para olhar direto
pela janela. Um avião da
United Airlines vinha na
direção de seu escritório.  
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 “não volte à sua mesa para pegar nada”. A ordem era de abandonar

tudo que estivessem fazendo e sair.

As Torres erguidas podiam suportar um furacão de 225 quilômetros

por hora, mas ninguém sabia ao certo se aguentariam os impactos

dos aviões.

Durante quatro minutos, elas vibraram com suas estruturas

deslocadas e o aço exposto ao calor intenso. Em meio aos escombros

fumegantes, vidas feridas; com os corpos queimados, roupas

cobertas de sangue, rostos expressando pânico e respiração

sufocada pela fumaça; se apoiavam umas nas outras.

Muitas, encurraladas pelo fogo, saltavam das janelas de mãos dadas.

Enquanto isso Shimmy ora em hebraico o salmo: “A terra é do Senhor,

e tudo que está nela, o mundo e os que vivem nele...” Muitos, a cada

inspiração, levavam areia para dentro dos pulmões numa dor sofrida.

Nos olhos fragmentos de fibra de vidro se misturavam com as

lágrimas. Mãos cheias de cacos de vidros se estendiam para ajudar. 
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Bocas, nariz e ouvidos

manchados pelo sangue já

viscoso. O ar estava

carregado de uma poeira

escura e com cheio de

morte.

O capelão do Corpo de

Bombeiro andava de um

lado para outro falando em

voz alta, num diálogo de

quem orava audivelmente.

Pouco tempo após, foi

encontrado    sem   vida   em 

meio à tragédia, morreu dando sua vida para salvar. Os

bombeiros lutavam contra o tempo combatendo o fogo e

buscando agilidade com seus 25 quilos de botas, jaqueta,

capacete, tanque de oxigênio e máscara, além das ferramentas.

O mundo tinha visão externa da tragédia, contudo o interior era o

verdadeiro inferno fora da vista humana. A primeira a desabar foi

a Torre Sul às 9h59 e a Torre Norte em seguida às 10h28.
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A DOR DA
DESPEDIDA:

“Mamãe, não
estou ligando

para 
bater papo”.

A DÚVIDA DE
QUE DIREÇÃO

TOMAR:

“Devemos
continuar aqui,

ou devemos
descer?”

O ALERTA
IGNORADO NA

HORA DO
PERIGO:

“Vocês não
podem ir 
por aí”.

AÇÕES PRÓPRIAS 
QUE CRIAM
SITUAÇÕES 
SEM SAÍDA:

“As portas 
estão 

trancadas”.

A ANGÚSTIA 
DE NÃO SER

COMPREENDID
O:

“Você não 
está

entendendo”.

As frases mais dramáticas que transmitiam a gravidade daquele

momento vinham da mais difícil experiência e expressam o que muitos

estão vivendo encurralados por circunstâncias adversas e

aparentemente sem solução:
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humano, acabando com toda sua estrutura interior. É hora de cuidar

das dores humanas, de responder suas dúvidas, de alertar as escolhas

erradas, de mostrar as portas de saída e compreender o drama que

vive nosso semelhante. 

Nós não temos apenas histórias de solidariedades em acudir e sim

também muitas histórias de esperança para construir.

Quando chega setembro o

mundo traz à lembrança as

imagens do atentado. É uma

história que tem muito

testemunho de luta pela vida

a nos ensinar. O atentado à

vida tem sido uma realidade

incessante na história de

todos nós que lutamos pela

vida consciente de nosso valor

diante de Deus. Lutamos

juntos contra a maldade

promovida por gente que tem

prazer em destruir,

desmoronar  e  arruinar  o  ser
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A vida está passando. E você ainda não entendeu que sua vida é

preciosa. De que adianta remoer o que não tem volta. A vida passa

e não tem volta. A vida é ida sem volta. Ou você vai com ela em

frente, ou fica para trás parado no tempo. 

O tempo está passando e você não despertou para o amor próprio.

Todo amor por outra pessoa tem que também ser próprio, tem que

nascer do valor de si mesmo, senão ele fica impróprio e

inadequado. As pessoas tendem a valorizar outras quando estas

cultivam amor com razão de sentimento próprio.

O tempo 
está passando

2.
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Amor não é para ser mendigado e sim afirmado pela entrega de

seguir o que lhe é próprio, pois de outra maneira não será amor.

O tempo está passando e você não olhou para cima para contar as

estrelas. Elas se destacam na escuridão.

Constelações de estrelas iluminam o espaço sideral. As pessoas

mais iluminadas pela vida são aquelas que se destacam nas

virtudes em momentos de escuridão em seu interior. Não apague

sua luz, pois existe espaço no universo da vida para se destacar

entre tantas outras estrelas. 

O tempo está passando e você ainda não andou descalço. Não

pisou na areia molhada da praia. Não caminhou na terra molhada

pela chuva. Não sentiu a base de sua existência. Não está criando

resistência. Está perdendo a sensibilidade de sentir a si mesmo em

contato com a vida. Tire as sandálias dos teus pés para que seu

percurso seja maduro e pare de se proteger na autocomiseração.

Os pés podem até se ferir, mas a dor será absorvida e superada

pelo aprendizado de se conhecer aquilo que se enfrenta no solo

desta vida.

  10



Tudo na vida envolve voz, esforço,
perseverança, sacrifício, suor, lágrima,

paciência, busca e abertura para dialogar.
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O tempo está passando e

você nunca mais trafegou de

ônibus. É um transporte raro

para quem transita apenas de

carro. No ônibus você sobe,

senta-se e descansa. Depois,

levanta-se, desce e anda. Nas

paradas são pausas para

pensar. Mas, você está indo.

Segue seu itinerário. Sabe

aonde quer ir e chegar.

Não existe apenas subida na

vida,   tem   que   te r  também 

descida para exercitar a autonomia e iniciativa. A vida não é feita

apenas de subida, mas também de descida. É possível subir

vencendo e descer lutando e continuar andando. O fato é que a vida

não pode parar. 

O tempo está passando e você quer desistir de abrir portas de

entrada. Tudo na vida envolve voz, esforço, perseverança, sacrifício,

suor, lágrima, paciência, busca e abertura para dialogar. Vivemos

num mundo hedonista, nós somos motivados pela busca do prazer

evitando o desprazer a todo custo. Condicionamo-nos a fechar as

portas para tudo e para todos. A   arte  de  saber  viver  é  aquela  

 que procura manter mente aberta, o coração aberto, o papo aberto,
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o acesso aberto para tentar de novo abrindo portas de entrada

também para si mesmo. A maneira como estamos abrindo as

portas de entrada de nossa casa para quem chega também

reflete como recepcionamos a vida dentro de nós. 

O tempo está passando e você acredita ser portador do pior

defeito que um ser humano pode ter e sem solução. O respeito

por essa questão é que cada um sabe onde dói o que é

inerentemente parte de seu código de existência.

O que é seu pior não é meu pior, mas o meu pior é tão pior para

mim, quanto o seu é para você. Se você possui o que o incomoda,

saiba que outros também vivem seu próprio desconforto. Seja

genético ou adquirido, temos um formato defeituoso em alguma

área pessoal. Cada qual com o que é seu. Cada um na sua

medida. Cada um lidando como pode. Cada um fazendo o que

está ao seu alcance.
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Cada um vivendo o que todo

mundo tem: traumas, defeitos,

imperfeições, perdas, doenças,

crises, fraquezas, temores e

questões existenciais. 

A história da vida humana tem

inúmeras biografias repletas de

protagonistas imperfeitos e de

excelente superação. Tudo que

sei é que o impossível para os

homens é possível para Deus.

Jesus, quem disse essas

palavras,      presenciou    todas  

as     imperfeições       humanas 

dramáticas de seu tempo e não alinhou nenhuma busca esperançosa a

uma realidade irrecuperável. 

A vida está passando. Não deixe de sorrir. Não pare de sonhar. Não se

canse de tentar. Não se negue crescer. Não se autorize a morrer.

Jamais esqueça que apenas Jesus tem a autoridade de nos guiar pelo

Caminho, pela Verdade e pela sua Vida. Descubra essa fascinante

experiência com Ele na Palavra.
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O passado não resolvido é sempre um passado presente,

porque ele não foi superado e não o mandamos embora.

Esse passado presente compromete o caminho para o

futuro, porque o futuro é sempre o presente que não

dependeu do passado para seguir em frente. 

O passado nos ameaça com a sobrecarga da culpa, com a

cobrança de ter falhado e com a insistência de não

conseguir mais continuar na proposta de se tentar viver da

melhor maneira possível. 

A saúde de lidar 
com o passado

3.
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O passado não precisa ser necessariamente distante no tempo ou

na nossa concepção de encontrá-lo numa experiência de muitos e

muitos anos atrás.  

O passado pode ser o ano passado. Pode ser o mês passado. Pode

ser ontem. Passado é o que passou e ficou em nós e não se foi

porque não o deixamos ir e assim nos intimida de seguir em frente.

O passado impede qualquer pessoa de crescer como ser humano

consciente de si, do que é, do que faz e do direito de tentar  a

perfeiçoar  no  aprendizado  com  o  erro. Erro  é  um caminho

largo que se  estreita na  medida em que vai perdendo sua

influência de efeito permanente com o passado; isso acontece

quando a vontade presente, inconformada em ser detida, segue

para seu futuro promissor.

  16



Gente que não admite ter

errado no uso da palavra. Que

tem sido difícil admitir que fez

uma escolha equivocada. Que

foge de ser convencida por si

mesma a aceitar que foi

imperfeita. Que não descansa

enquanto não encontra uma

explicação que justifique ou

explique a razão de sua queda

entregando-se a uma busca

sôfrega.  Que para no tempo

por não se aceitar a corrigir-

se ou mesmo a se dispor para 

o afeiçoamento de suas virtudes. Que faz de sua experiência uma

história de ficção, cercada de personagens perfeccionistas e

reducionistas que não a deixa sair do lugar e que a mantém prisioneira

de um parecer hipotético. Que fez de sua vida um cárcere privado

com correntes que imobilizam qualquer tentativa de escapar de sua

tortura sem fim.  

Estou falando de passado relacionado à experiência pessoal que

acomoda muita gente. Muitas das nossas enfermidades mentais estão

no passado não resolvido. A saúde emocional de uma vida está na

condição de saber lidar com o passado.
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Não acredite que a cura do passado
consiste em fugir dele e sim em enfrentá-lo

com coragem não o deixando se transformar
em medo dentro de nós.
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Não acredite que a cura do passado consiste em fugir dele e sim
em enfrentá-lo com coragem não o deixando se transformar em
medo dentro de nós. 

Não conte o número de seus erros para que não condicione seu ser
a ser enérgico com os outros, apenas dê a você uma oportunidade
de cada vez, um se levantar para cada queda, um ponto de partida
para cada ponto final.  

Não tente construir um caminho perfeito para sua vida e sim de
aprendizado com suas imperfeições. 

Não estabeleça um padrão de conduta fundamentado no seu
perfeccionismo, porque a vida não é feita de exigência
enquadrada, mas da sequência de limites próprios. 

Não faça de sua vida um método de verificação adequada ao juízo
de agrado das pessoas, seja realista consigo e mude por conceito
de valor que é o amor contido em você. 

Não transfira para si o que não tem sua parcela de
responsabilidade, pois basta a cada dia a consciência de si mesmo. 
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Não reprima suas dores; chore
com quem deve chorar, conte
com quem pode contar, fale
com quem pode falar e se
fortaleça com quem o ajuda a
levantar. 

Não desvalorize a sabedoria
adquirida na estrada da vida,
onde a devolução compensada
reverte sempre em alguma
lição. 

Não se desqualifique, pois
nossos   erros    são   para   nós 

mesmos e nossas virtudes para os outros. 

Não desista de você, pois quem te criou e te amou na Cruz do Calvário,
mostrou que seu amor pela vida que erra, também leva a aprender e a
viver abandonando o erro que possibilita uma vida nova. 

Não negue que o amor de Deus seja suficiente para sempre te perdoar,
te levantar e te ajudar a seguir em frente. Esqueça o passado, valorize
o presente e descanse seu futuro em Deus e nas suas promessas.
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