Nota à Sétima Edição
O que mais surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro,
depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente
no
futuro,
de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro.
Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido.
Dalai Lama
Estimado leitor, mais uma vez estamos aqui juntos. Para os poucos de
vocês que “perdem tempo” lendo minhas notas, é um prazer especial que sinto
ao escrevê-las. Invariavelmente as redijo imediatamente após o término da
atualização deste livro. É um momento ímpar, uma sensação indescritível de
dever cumprido aliado a um cansaço extremo, mas é um dos poucos
momentos em que me desnudo e me permito falar um pouco de mim mesma,
da minha vida, sempre no intuito de passar à frente a experiência de vida, na
esperança de que ajude alguém, que dê força para alcançar algum objetivo e
alento em momentos difíceis. Neste exato momento, mais uma vez o sol está
nascendo no mar da Jatiúca, em Maceió, e tenho o prazer de apreciar a
paisagem enquanto escrevo, enquanto exponho brevemente minh’alma.
As respostas sempre chegam no decorrer do ano e sinto uma grata
satisfação com os e-mails e depoimentos lindos que recebo ao longo de todo o
ano.
Na última mensagem de natal a que vocês assistiram na minha aula ou no
YouTube, eu falei que a vida sempre nos põe de joelhos, nos testa e sempre
vai nos colocar para baixo. Também falei que cabe a nós mesmos fazer a
diferença. É a gente que tem de saber achar a força para se levantar
novamente, sem medo de “apanhar” de novo da vida. Acredite, a tal “força”
está lá, é só achar.
O ano de 2012 representa uma etapa marcante em minha vida, pois,
finalmente, após 10 anos de LFG eu consegui a condição de poder dar minhas
aulas a partir de um estúdio em Maceió. A alegria veio com muito trabalho e
dedicação, especialmente de meu marido, Paulo Nicholas, que não mediu
esforços para montar o estúdio do jeito que o LFG e eu quisemos. Desde
fevereiro de 2012 eu posso dizer que comecei a ter uma vida “em família”. Que
alegria! Sem mais viagens semanais, sem mais hotéis como moradia e,
principalmente, sem ter de me separar dos meus mais que amados filhos.
Falando em filhos, neste 2012 eu tive (e ainda estou tendo) o privilégio de
conviver com um serzinho muito iluminado. Em março veio ao mundo meu
sobrinho Joaquim, segundo filho da minha irmã. Mas, Joaquim veio ao mundo
somente com a metade do coração, o lado direito, e nem se sabia se ele
nasceria vivo, as chances eram bem pequenas. Já foram meses de UTI, quatro
cirurgias, e ele continua na batalha. Nosso HERÓI, bebezinho que luta todos os
dias para estar vivo e que nos ensina a cada minuto o quanto a vida é preciosa,
o quanto nós precisamos dar valor a tudo que temos.
E sua vida tem sido uma lição muito especial para todos nós. Um serzinho
tão pequeno, tão inocente, tão frágil, com um lindo, sincero e genuíno sorriso

escancarando alegria em seus olhinhos brilhantes, exalando emoção e se
mostrando para mim e para todos dizendo: Eis-me aqui, titia, sou uma prova
viva de persistência, de amor à vida, de viver sem medo um dia de cada vez,
de saber amar e ser amado sem me importar com minha condição e com meu
futuro. Futuro que vai contra todas as expectativas, mas que vale a pena pelo
HOJE, por cada momento que passo com você, por cada sorriso dado e
recebido, por cada batida do meu coraçãozinho, por cada respiração.
Não sabemos por quanto tempo ele ficará entre nós, mas o legado que ele
deixa em meu coração já está marcado no resto de minha vida: viver,
aproveitar, sorver cada momento que a vida nos oferece.
E nós, que temos o privilégio de estar à sua volta, aprendemos como muitas
vezes somos injustos com a vida, como reclamamos de besteiras, como somos
intolerantes com as coisas que não saem exatamente como a gente quer, como
temos pena de nós mesmos por banalidades...
Mas sabemos do nosso potencial, sabemos que podemos ir à luta...
O que importa é ser feliz a cada dia, viver intensamente cada momento,
aproveitar cada instante que nós temos junto às pessoas que amamos. É beijar
muito, abraçar muito, agradar muito àqueles que estão do nosso lado. É
respeitar os limites e defeitos do outro. É suportar com resignação as
contrariedades da nossa vida. E lutar com toda garra por aquilo que nós
acreditamos e queremos...
E é com este espírito que coloquei a citação de Dalai Lama no início, para
tentar passar a você, querido Leitor, a lição do Joaquim: de que devemos viver
pensando no hoje, nos momentos presentes, curtindo quem está ao nosso lado
hoje (filhos, pais, irmãos, amigos...) e aproveitando o que temos AGORA.
Vivemos uma vida cheia de incertezas, de ansiedades, de previsões e de
momentos em que nos sentimos pequeninos diante das adversidades da vida.
Não pense que isso é um privilégio teu (rsrs). Todos nós temos os nossos
momentos assim. Mas nestes momentos, quando estamos nos sentindo em
uma tormenta, no fundo do poço, devemos procurar aquela luzinha no lugar
onde geralmente nunca olhamos... Dentro dos nossos corações.
Tomem o exemplo desse “gigante”, que leva a vida sempre por um fio e
que, ao mesmo tempo, é capaz de enfrentar tudo, de desafiar prognósticos e
de não só se manter vivo, mas de ainda nos dar um sorriso genuíno e um lindo
brilho nos olhos!
No concurso... No trabalho...
A luta pelo sonho do concurso é algo muito bom, algo que deve ser visto
com muita energia positiva. Ao contrário do que muitos pensam, essa não é
uma carga pesada demais a ser carregada, não é um problema, não é algo
negativo. Abra os olhos e veja que chance maravilhosa que está tendo na sua
vida, que bom que você está aqui, que bom que está lutando, que bom que
pode e quer lutar! Acredite, você pode e vai conseguir! Acredite, a sua hora vai
chegar!
Podemos sim vencer nossos desafios pessoais, podemos sim alcançar
nosso objetivo, mas podemos e devemos fazê-lo vivendo e apreciando o
presente. Claro que temos de pensar no futuro, mas não podemos, nunca,
esquecer de aproveitar o presente.

Nessa perspectiva, me faz um favor? Olha para o lado, ou pega o telefone
ou entra na internet e diz para alguém que você gosta: “só pra dizer que te
amo”. Depois me conta como foi pelo contato@marinela.ma.
No mais, além do estúdio e do Joaquim, muita coisa boa aconteceu e está
para acontecer. Esta será a primeira edição da “revolução”! Estou atualizando
este livro pensando na versão especial que sairá no começo de fevereiro na
versão eletrônica, por meio do app iBuki, que estará disponível, por enquanto,
na APPSTORE apenas para usuários de ipad.
Trata-se de um meio muito legal, que eu mesma já estou usando e todos
vocês poderão buscar mais informações no site www.ibuki.com.br. Creio que
estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Você já parou
para pensar há quanto tempo não revela uma foto? Ou vai a uma loja de CDs?
Pois é, em poucos anos nos perguntaremos há quanto tempo não vamos a
uma livraria. Já se imaginou levando 30 ou 40 livros na mão?!?!?!
Outra boa nova é a OAB. Ousei e me candidatei na chapa RENOVA OABAL, e ganhamos! Faço parte agora do Conselho Federal da OAB. Isso
representa um novo desafio em minha vida, um “ramo” que não conheço e do
qual nunca havia participado, mas me senti impelida a isso porque acho que os
meus alunos, advogados “concurseiros”, não estão devidamente representados
na Ordem. Sempre entendi que a participação política é necessária a todo
cidadão que vive em uma democracia. Temos a obrigação de, no mínimo, nos
inteirar e cobrar as ações devidas dos políticos, pois se as ignorarmos,
seremos condizentes com as injustiças que entendemos serem cometidas.
Deste modo, tomada pelo sentimento de que falta alguém que levante a
bandeira dos advogados-concurseiros, fui, eu mesma, assumir o posto, e me
coloco à disposição de cada um de vocês advogados, concurseiros ou não,
jovens ou não para que me ajudem a defender seus interesses na Ordem.
Mas... E o livro, Marinela?
Bem, está mais uma vez atualizado até o dia 01.01.2013, com novas
jurisprudências, comentários sobre a Emenda Constitucional n. 70 e o Regime
Complementar de Previdência, que interferem na vida dos servidores públicos,
além das novas súmulas, repercussões gerais e alterações legislativas do ano
de 2012.
Espero que gostem e aproveitem!
Olhem para o futuro, mas não se esqueçam de aproveitar o presente.
Um carinhoso abraço.
Fernanda Marinela

