Meu nome é Nelson, desde 1987 estou em cima de uma cama, paralítico do peito para
baixo, e com amputação de alguns dedos da mão direita.
Até este ano que acima referi, eu pensava que o mundo girava em torno de mim, que tudo
me era permitido e que eu era “senhor” da minha vida e história.
Tinha 27 anos e andava longe de Deus e da fé. Com bebidas e más companhias conhecia
o lado “podre” da vida. É bem para este lado que as dependências e más companhias nos
levam…
Depois de ter sido atropelado por um trem numa noite muito escura, perdi a saúde e os
movimentos devido a fraturas múltiplas. Passei longos meses em hospitais sem muita
esperança de recuperação. A revolta tomou conta do meu coração e pensamento, contudo,
ainda no hospital, Deus colocou no meu caminho pessoas especiais que me ajudaram a
descobrir o valor da fé e o lado bom da vida. Foi no hospital que encontrei Deus e fiz o
meu caminho de regresso para o outro “lado” da vida.
Eu não valorizava tanto a família, contudo, apesar dos meus erros é nela que fui
novamente acolhido, passando a depender das pessoas para tudo.
Não posso virar-me pois tenho dificuldades respiratórias quando o faço. Por isso
permaneço sempre na mesma posição, apesar de uma ou outra ferida que vai surgindo de
tempos em tempos. Mesmo assim, SOU UMA PESSOA FELIZ, pois descobri mais um
lado da vida. Descobri o lado bom!
Tenho uma família que cuida de mim, os meus netos e a minha filha que são, para mim,
um esteio. Continuo a ter pessoas especiais que fizeram e fazem parte da minha vida e
que nos momentos em que parecia tudo desmoronar me ajudaram a descobrir o que
realmente é a vida.
Até 1987 eu conhecia apenas um lado dela e não era o melhor! Depois do atropelamento,
conheci o outro lado. Descobri que muitas vezes só no fracasso e no limite descobrimos o
verdadeiro sentido da vida e o quanto podemos nos afastar dos caminhos que a ele levam.
Descobri o lado da fé, que é o lado da força. Não o da força física que se pode perder
facilmente. A força do que nos ajuda a ver a vida e os acontecimentos de forma diferente.
É este lado da fé que nos dá força pois se não fosse esta força eu não suportaria estes 24
anos nesta cama e neste quarto.
Aprendi muitas coisas entre elas, a certeza de que quando pensamos que somos senhores
da razão sempre nos enganamos. Que as dependências e as más companhias só levam
para o lado podre da vida. Que num devemos agir precipitadamente, pois antes de
qualquer ação devemos refletir e encontrar a paz em nós. É na verdadeira paz que
encontramos a claridade da luz. A fé é algo que nos ajuda a ver as coisas de forma
diferente.
É este lado da vida que me permitiu descobrir que posso ser FELIZ mesmo como estou,
pois sou mais do que as minhas pernas, os meus movimentos e a minha história. Hoje há
muita falta de religião na sociedade e isto não ajuda as pessoas a descobrirem o lado bom
da vida. O lado bom é o lado com sentido, o lado com Deus.
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