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A Importância das Virtudes.

Diz-se que o Ser Humano é polido, quando é virtuoso, ou seja, aquele que tem princípios e
valores.

No pas

sado, só foi possível aos seres Humanos construírem catedrais, pirâmides, e as belíssimas
colunas do Partenon na Acrópole de Atenas,d porque existiam artesões, verdadeiros artistas,
que preparavam as pedras dando-lhe um polimento primoroso.
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e o que é a beleza, se não a soma das virtudes, de todas as formas de artes, ciência, e a
própria natureza. Não é por acaso que o planeta Terra se transforma continuamente, através
de um processo evolutivo concatenado, onde sua natureza de forma paulatina e crescente se
embelezou e a vida se multiplicou, numa infinidade de seres, possuindo cada qual a sua
respectiva utilidade e finalidade.

Fascinado co

São, pois, com os valores que agregamos em nossas vidas, que embelezamos o nosso
caráter, tornando-nos Seres Humanos Polidos, com os quais poderemos organizar uma
sociedade estrutural e funcionalmente perfeita, e que ao mesmo tempo possua harmonia e a
beleza das catedrais.m a beleza o escritor russo, Dostoievski (Moscou 1821), escreveu certa
vez que "A beleza vai salvar o mundo", frase esta, que durante muito tempo intrigaria outro
grande escritor russo, Soljenitzyn Rostov (1818), que se empenharia, durante muito tempo,
para compreender e decifrá-la. Mais tarde aproveitaria a oportunidade da cerimônia em que
recebia o prêmio Nobel de Literatura, para tomando-a como tema de seu pronunciamento de
agradecimento, dissecá-la, compartilhando assim, as suas descobertas com toda a
humanidade.

Estes valores, frutos da constante busca da verdade, por toda humanidade, deve se constituir
num balizamento, formado pela síntese da sabedoria de todas as filosofias e religiões de todos
os tempos e lugares.

Não deixemos, pois, que interesses materiais de quaisquer natureza, eclipsem a nossa
vontade em relação aos compromissos que devemos assumir com a vida como um todo, tanto
na Terra como por todo o cosmos, buscando forças na visão sublime de sua contemplação.

Gostariamos ainda de lembrar uma tese, compartilhada por antropólogos brasileiros, e que
consideramos emblemática, que sugere que os dinossauros tenham desaparecido da Terra,
quando começaram a germinar as flores. As flores transformaram o priitivo habitat deste
Planeta, e na esteira desta transformação , é que se extinguiram os dinossauros, ao mesmo
tempo em que se consolidava, através de um processo lento e gradual, o desenvolvimento dos
mamiferos e em particular dos seres Humanos.
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Temos pois um belo exemplo que nos leva a pensar que podemos mudar o mundo com o
"pólen" da fraternidade e da solidariedade. Para tanto, é necessário que cada vez mais, através
de um processo educativo constante, os Seres Humanos se transformem como as "flores", em
"facilitadores da polinização" do ambiente terrestre, par que nele possa germinar o fruto da
justiça e da harmonia que é o verdadeiro progresso.

Armando Pinho Alves da Silva(Articulista).
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