
Rodrigo Fischer
freelancer cult 

UM CÂNTICO DE NATAL

Considerado um dos mais extraordinários escritores

de seu tempo, o inglês Charles Dickens (1812-1870)

publicou uma série de livros e peças de teatro, quase

sempre abordando os problemas sociais da sua

época. Denunciou a pobreza, a violência, o

desemprego, as más condições de trabalho e

também o egoísmo, que é destacado em uma de

suas obras mais fascinantes, Um Cãntico de Natal. 

Charles Dickens (1812 - 1870)

No livro, Dickens nos conta a história de Ebenezer

Scrooge, um tipo estranho, solitário, resmungão e

avarento, que passa todo o tempo trabalhando ou

pensando no trabalho. Não existe nada de relevante

na vida desse homem a não ser os seus próprios

negócios. 

Na véspera de Natal - apenas mais um para ele - Scrooge recebe a visita do

fantasma de seu ex-sócio, Jacob Marley, que havia morrido há alguns anos. O

espectro do seu antigo parceiro anuncia, que, nos três dias seguintes, Scrooge

será atormentado por três espíritos do além. 

Na hora anunciada, o primeiro deles, que se apresenta como o Fantasma dos
Natais Passados, aparece a Scrooge e o acompanha numa viagem de volta a

sua infância, quando nosso protagonista era ainda bem jovem. O velho ranzinza,

mesmo a contragosto, começa a rever a história de sua vida nada inspiradora.     

Literatura

Já o segundo, o Fantasma do Natal Presente, acompanha nosso personagem

ao ambiente onde sua família e amigos estão celebrando o nascimento de

Jesus Cristo. Srooge, então, ouve tudo o que é falado a seu respeito, e passa

realmente a perceber o terrível homem que se tornara ao longo do tempo.         



Por fim, o último e mais desconcertante espectro, o Fantasma dos Natais
Vindouros, aparece a Scrooge, revelando-lhe um futuro sombrio. Através de

cenas quase apocalípticas, o pobre avarento chega mesmo a se ver morto, 

 ouvindo os comentários mais desprezíveis a seu respeito.   

Após vivenciar essa experiência inusitada e perturbadora, Ebenezer Scrooge

toma consciência dos seus erros e das mazelas do seu passado. Conhece os

valores mais nobres que dão significado à existência humana, como o amor, a

compreensão, o altruísmo e a gratidão, os quais, então, passam a fazer parte do

seu cotidiano. Dali em diante, Scrooge é um novo homem, pois descobre o real

significado da vida.         

E você, o que faria se tivesse uma nova oportunidade? Permaneceria o mesmo

ou se tornaria um ser humano melhor? 

Fim

Como dizia o filósofo Platão (428-348 a.C.), não espere por uma dificuldade para

descobrir o que é importante na sua vida. 

Pois em tempos tão sombrios e imprevisíveis, rever nossas ações pode ser

fundamental para alcançar uma vida plena, com mais sentido e propósito. 


