Nota à Décima Segunda Edição
Vai passar!
Isso, também, vai passar.

Estimado leitor,
Aqui estamos nós, juntos novamente, só eu e você, conversando de mente
para mente. Neste exato momento, numa tarde de domingo, estou a bordo de
um avião, acabei de deixar marido e filhos em casa e parto para mais uma
palestra neste nosso querido Brasil.
A mãe, a esposa, a filha e a nora Marinela estão tristes por deixar a família
no meio de um animado almoço para cumprir seu dever. Só que tem a
professora, a escritora e a advogada, que têm um sentido de dever forjado na
alma, que grita e clama por espalhar para o maior número de pessoas possível
ideias, semear debates e contribuir, de alguma forma, para a melhoria do
nosso Brasil. E isso, agora, é mais forte do que qualquer sentimento.
Sempre tive a noção de que o dia tem 24 horas e que, bem administradas,
essas horas podem ser gastas de modo responsável e, injetando certa dose de
dedicação, dá para ser mãe, filha, esposa, professora, escritora e presidente de
Seccional da OAB. Para falar a verdade, até arrumei no último ano um tempo
para malhar (rs) – mens sana in corpore sano!
Sempre fui da filosofia de me dedicar ao máximo a tudo que me proponho a
fazer, e indico a cada um de vocês que procurem, sempre, fazer tudo a que se
propuseram, com responsabilidade, amor próprio e ao próximo, e com muita
dedicação!
Temos que ter consciência de que estamos atravessando um momento
de transformação. Nosso país está amadurecendo e precisa de nós,
operadores do Direito, para agir como timoneiros nesta nau chamada Brasil.
Somos pequenos, quase insignificantes individualmente, mas a classe
jurídica é a força motriz que dita e ditará o futuro da Nação em
transformação.
Devemos ter a consciência de nosso dever cívico de construir um Brasil
ético e justo, começando por nós mesmos e disseminando essa ideia para o
maior número de pessoas possível.
Estou fazendo a minha parte, convido-o a fazer a sua!
Vamos juntos construir um Brasil melhor?
Vamos disseminar a ética, a cidadania, a justiça e o valor da decência e da

Honestidade?
Se você não acredita, se você está pra baixo ou desmotivado, segue esta
mensagem de motivação:
Sabe Aquela sensação de um buraco no peito
Aqueles dias que nada tem jeito
Parece que tudo apareceu com defeito
Dias em que acordamos nos sentindo o pior dos sujeitos...
Noites insones em que Mão do mundo pesa no peito, massacra...
Faz-nos sentir um pobre sofredor...
Nestes dias, nessas noites lembrem-se sempre que ISSO VAI PASSAR!
Diga para você mesmo:
Vou lutar, vou conseguir
Nada vai fazer minha chama cair
Só eu sei onde quero chegar
Só depende de mim para alcançar
VOU VENCER, VOU VENCER
Vou fazer o bem e vou crescer
Tenho muita vontade e um coração de leão
Vou subir na vida sem pisar em
Ninguém, irmão!
Pode dizer que não vou conseguir
Falem para eu desistir
Da minha cara podem rir
Mas só eu sei o que está aqui
Meu coração e minha vontade
Minha garra e tenacidade
Nada nos tira do sério ou do caminho
Quando a gente quer de verdade
Tudo na vida é possível, basta querer e se dedicar.
O Brasil precisa de cada um de nós. Sejamos agentes da mudança que
nosso país precisa!!!
Fernanda Marinela

