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Na mitologia Romana eram chamados de “Lares” os espíritos protetores. Eles protegiam 

tanto os Patrícios quanto os Plebeus, afinal proteção nunca foi classificada como um 

privilégio dos mais ricos. Além das pessoas, os Lares também protegiam as vilas, os 

castelos, os campos, etc. 

Mas infelizmente as coisas não permaneceram assim. Infelizmente só há paz e sossego 

para aqueles que tem poder, e tendo isso como uma verdade eu não quero fechar meus 

olhos para o resto do mundo e dar a desculpa que tem seres imagináveis cuidando da 

proteção do próximo, eu não quero pensar nisso só para dormir mais tranquila, pois desde 

que 2018 começou mais de mil crianças tiveram suas vidas perdidas na Síria por causa da 

Guerra, e eu creio que o resto da população de lá não está dormindo tranquila. Seria muito 

egoísmo eu ignorar tudo isso. 

Um lar não corresponde ao lugar onde nascemos ou onde vivemos no período atual. Talvez 

ele até possa ser considerado, depende muito de quem está classificando-o. Um lar 

significa um local de carinho, significa um local de proteção, um local onde nós podemos 

ser nós mesmos, sem se preocupar em ser bons o suficiente para os outros. Um lar significa 

um local onde temos a chance de errar para aprender, onde podemos crescer. A verdade 

é que ele nem precisa ter tudo isso, basta ser um local onde nós nos sentimos bem estando 

lá.  É por isso eu digo que um Lar não precisa significar o local onde nascemos, é por isso 

que essas “Mais de mil crianças” não tiveram a Síria como o seu lar. 

Mas eu também não estou dizendo que um lar tem que ser algo medido em metros 

quadrados, que precise ter uma fronteira. Um lar pode ser alguém, a minha melhor amiga 

se tornou o meu lar. Na realidade o seu lar pode ser o que você quiser, pode ser a sua 

cama enquanto está lendo um livro ou pode ser o próprio livro, você só precisa se sentir 

bem com isso. O seu lar pode ser aquela árvore que você olha no caminho de volta para 

escola e por alguns segundos você esquece de todos os seus problemas e sorri. 

Por hoje não esperem que esses deuses façam esse trabalho. Sejam seus os próprios 

lares, cultivem a proteção, como nós sempre cultivamos nas vezes onde deixávamos 

nossas casas por um dia inteiro para nos dedicar para alguém que precisava de ajuda. Não 

sei se vocês já pararam para pensar, mas por muitas vezes, por alguns instantes, nós fomos 

lares para alguém que nem sabíamos o nome. 

E por favor, lembrem-se que há muita gente lá fora que ainda está à procura de um lar, e 

há muita gente que nem tem noção de que existe um lar. Seja um Lar para alguém, igual 

muitas pessoas já foram um lar para você. 

 


