
 
 

ELO SOCIAL CARCERÁRIA 
Diretoria de Socialização e Ressocialização – (11) 3991-3803  

 

Rua Cecília Bonilha nº 145 – São Paulo – Capital - CEP 02919–000 www.socialcarceraria.org.br  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

BOLETIM TÉCNICO DE RESSOCIALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO Nº 014 – 07/2.014 

 

 “ O TEMPO NÃO PÁRA! A VIDA NÃO ESPERA “ 
 
Contei meus anos de vida e descobri que “ O tempo não pára! A vida não espera”  
Certamente terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora e este tempo que me resta 
poderá ser prolongado ou diminuído de acordo com minha atitude pós-cárcere. Que para ser feliz hoje tenho que me 
espelhar nas experiências do passado, afinal eu tenho muito mais passado do que futuro e o meu passado me 
projetou para o que vivo hoje no presente. 
 
Posso até culpar muitas pessoas por hoje estar encarcerado mas a realidade é algo que não dá para neste momento 
mudar, ou seja, estou encarcerado independente do grau de minha culpa e sendo assim, ou cometi delitos ou estava 
no lugar errado com as pessoas erradas, escolhas que eu também fiz naquele momento e agora não posso culpar 
ninguém pelo meu presente mas tenho o poder de mudar o meu futuro. 
 
Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de mangas, as primeiras ele apenas lambeu e jogou fora de 
forma displicente, depois passou a chupá-las, mas percebendo que faltavam poucas agora rói até mesmo os caroços. 
Assim  somos nós em nossa vida, damos pouco valor para as coisas que temos até perdê-las. 
 
Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. 
Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos, competências e 
sorte, “perrecos” areias, papos furados e histórias de vitórias impossíveis, pois na verdade 95% das histórias são de 
perdas, perdas de namoradas, de credibilidade, de oportunidades, de esposa, filhos, famílias inteiras que com o 
tempo “somem na neblina”. 
 
Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir e rediscutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que 
nem fazem parte da minha e que não me levam para lugar nenhum. 
 
Já não tenho tempo para administrar melindres e insensatez de pessoas, que apesar da idade cronológica, são 
imaturas, nunca amadureceram e nunca irão amadurecer. Pessoas que não tem 10 anos de experiência e sim 10 
vezes um ano pois repetem sempre os mesmo erros e acabam no mesmo lugar, ou seja, o cárcere. Pessoas que 
reiniciam o mesmo assunto como se aquilo não tivesse sido resolvido anteriormente. 
  
Já não tenho tempo de discutir futebol, religião e política com pessoas que não são conhecedores das regras de 
futebol, que não sabem sequer o significado da palavra religião e que nada entendem de política. 
  
Detesto fazer acareação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário geral do coral, de levita ou de 
líder de louvor ou até mesmo de Ogam. "As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos", besteiras que 
somos obrigados a conviver no dia a dia. 
 
Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero a essência, minha alma tem pressa…Quero viver 
plenamente e imensamente o que me resta de lucidez..... Quero mudar minha vida e ter um futuro melhor. 
 
Sem muitas mangas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, 
não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade…Não quero ter que 
falar sobre coisas já decididas anteriormente, isto para mim é perda de tempo e não tenho mais tempo para perder, 
afinal o tempo não pára, a vida não espera. 
 
Só pretendo caminhar perto de pessoas verdadeiras que não roubem o meu tempo com besteiras e que possamos 
juntos trilhar uma vida pautada em coisas tangíveis, possíveis e pré-ajustadas. O essencial faz a vida valer a pena. 
Você poderá tirar o melhor de você mesmo, basta querer, acreditar e trilhar um caminho que te leve em direção a 
felicidade, pois a felicidade existe para todos especialmente para aqueles que a plantam com mais amor, 
perseverança e respeito. 
 

“saia definitivamente do mundo do crime e estas grades saíram de você, pare de procurar culpados” 
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