
 
23 de novembro 2020 

 

Crescer 
 

Crescer requer vontade firme, esforço e determinação, ou seja, dá trabalho. Quem 
achou que a vida seria fácil se deixou conduzir por  um pensamento equivocado. É 
importante que todos tenham a convicção de que são amparados, mas não estão isentos 
do esforço necessário para atingir a meta do crescimento individual. Apoiados pelo estudo, 
pelas tarefas no Bem, pela proteção dos amigos espirituais, aumentamos nossas chances 
de sermos bem sucedidos, mas o esforço intimo é demandado.  

 
Burilamento! Oportunidade preciosa, pois já temos a compreensão da Lei. Sabemos 

ou deveríamos saber que o esforço valerá a pena. Condutas firmes, coerentes com a teoria 
que, como aprendizes, estudamos, são o sinal de que compreendemos o ensinamento. 
 

Há necessidade de trabalharmos os pequenos problemas internos, as vaidades, os 
melindres, a falta de humildade. Humildade e simplicidade são e sempre foram palavras-
chave, mais ainda nos dias atuais. Lembremo-nos sempre delas. Humildade no sentir, no 
pensar, no agir, no sorrir, em não querer transparecer ser mais do que ninguém, 
compreendendo que, embora diferentes, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Que 
possamos aprender a simplificar nossa vida, nossas exigências e nossas vontades. 

 
Crescer, este desenvolvimento que todos almejamos, requer  paciência, trabalho de 

adubação através do estudo, acompanhamento de nossas reações e atitudes em nosso 
dia a dia. Assim como o crescimento de uma árvore, a partir de uma semente, é lento, 
nosso crescimento também é lento, mas ele acontece. 

 
A vida vai nos apresentando situações que movimentam nosso buril interno.  Hoje o 

tempo  é de crescimento interior, de ajustes, e o fruto desse labor deverá ser, para cada  
um de nós,  a certeza de uma encarnação bem sucedida, mais enriquecida. 

 
O momento presente é único. Valorizarmos a existência é parte fundamental de 

nosso compromisso ético. Corremos o risco de esperar por muito tempo por outra 
oportunidade igual a esta. 

 
Sigamos em frente! Alegres, confiantes, amparados, até cansados, mas com a 

felicidade do dever bem cumprido. Somos todos capazes! 

 
 

Muita Paz! 
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