
 
19 de outubro 2020 

 

Confiança Sempre! 
 
Viver é uma benção! 
Otimistas, inseguros, alegres, desanimados, eufóricos, cansados.... Variamos nosso 
estado de espírito, ainda não conseguimos nos manter sempre com o astral elevado! 
Um dia chegaremos lá! ...Estaremos sempre com bom astral, refletindo a nobreza de 
nosso caráter e de nossos princípios. 

Nosso entendimento na área intelectual, bem como nosso desenvolvimento na  área 
moral, caminham dentro de uma trilha de aprendizagem personalizada, onde o livre-
arbítrio sempre será respeitado pelas Leis Divinas. Se andarmos a passos lentos, 
nossa evolução será proporcional ao caminho percorrido. Da mesma forma, devemos 
ter respeito ao tempo de aprendizagem dos que estão a nossa volta. 

Se acharmos que estamos um pouco à frente na estrada, tenhamos a humildade e o 
senso de fraternidade para auxiliar aos queridos com os quais, certamente, temos 
responsabilidades, há longo tempo, de acompanhar. E tenhamos certeza de que 
muitos outros irmãos, mais sábios do que nós, nos auxiliaram a chegar no ponto em 
que hoje nos encontramos. 

A Terra tem uma capacidade física e espiritual de acolher espíritos reencarnantes. 
Assim, estamos aqui, e, consequentemente, usufruindo de uma oportunidade preciosa 
recebida. Viver, repetimos, é uma benção! Há fila de espíritos aguardando esta 
mesma oportunidade! Podemos, sim, caminhar, atentos, como quem já conhece as 
nuances da estrada, desfrutando de suas belezas, mas aprimorando sempre as 
virtudes. Tenhamos as rédeas da direção em que estamos seguindo. 

Quando conseguimos olhar ao redor da Natureza e enxergar a magnanimidade das 
Forças Superiores, não importando o nome íntimo que denominamos (Deus), sentimos 
um conforto íntimo de que realmente algo maior existe! Somos um ser unitário, 
pequeníssimo na Criação, mas cada um importa! 
Esta certeza temos que carregar internamente conosco: somos parte da Criação. 
“Nenhuma ovelha será perdida” ...tenhamos esta convicção no íntimo de nosso ser. 

Quanto ao tempo, os anos passam rápido! Saibamos aproveitá-lo em eventos 
relevantes que agreguem empatia, que nos façam crescer em integridade moral. 

NADA, NADA acontece na Criação à revelia das Leis Divinas. Assim, tenhamos 
confiança, SEMPRE, pois, nas situações mais difíceis, mais duras, há razões 
educativas no desenrolar dessas experiências, assim como há, também, 
responsabilidade de nossa parte. Não estamos sendo injustiçados. Não existe esta 
hipótese nas Leis Divinas. Confiemos, mesmo que, momentaneamente, não 
compreendamos, confiemos! Confiança Sempre! 

 

Muita Paz! 

Conselho Superior/Diretoria do Lar de Tereza 


