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Estudar e Planejar 
 
Todos temos objetivos personalizados a cada encarnação. Traçamos, no Plano Espiritual, um 
planejamento macro, visando alcançarmos esses objetivos de aprimoramento intelectual e 
moral. Para termos, ao final da trajetória, resultados que nos gratifiquem, demanda que 
realizemos planejamentos, com dedicação e muito conhecimento. 

Estudemos! Sempre! O conhecimento nunca nos é retirado! 

A medida que formos tendo mais conhecimento e compreendendo os assuntos estudados, 
vamos adquirindo mais confiança, pois vamos interiorizando os ensinamentos. Vamos 
sedimentando-os. Eles serão o alicerce, a base de nossa trajetória. Não importa se temos uma 
carreira acadêmica, se somos um técnico eletricista, ou não tenhamos nenhuma carreira 
profissional. O importante, em qualquer atividade que nos propusermos a atuar, até no trabalho 
voluntário, é que possamos nos qualificar. 

O que é um propósito em nossas vidas? O propósito é o sentido maior, é o que nos faz  
levantar de manhã todos os dias. É o que nos motiva! A razão por que temos que ter metas, 
são os nossos objetivos de vida, nossa determinação maior. 

As metas são conquistas que, organizadamente, planejadamente, com prazos, deveríamos 
realizar. Planejar não é tarefa que se nasce sabendo, mas é um hábito a ser adquirido com 
método. 

Mas poderíamos pensar: por que deveríamos planejar nossas ações? Nossa vida? 
Para que perguntas, ao longo da vida, como: “estou feliz com minhas condutas”? “Quais já 
foram minhas conquistas? “Quais são meus objetivos de curto, médio e longo 
prazo”?...Possam receber respostas que direcionem a um resultado gratificante.  

Temos, em geral, mais facilidade em realizarmos esse planejamento no campo profissional, 
mas relegamos o plano pessoal. 

Fazemos escolhas permanentemente. O estudo, o autoconhecimento nos auxiliará a fazer 
escolhas mais assertivas. Em cada escolha há várias renúncias. Que estejamos renunciando 
ao “homem velho”, com hábitos perniciosos, que há dentro de cada um de nós! 

Às vezes, a vida, triste com nossas recorrentes escolhas, nos força a um pit stop. A vida nos 
faz parar para repensarmos. 

Mudanças de hábitos são possíveis? Claro! Basta relembrarmos os últimos meses. 

Para aqueles que têm filhos, sintam-se envolvidos na mais nobre responsabilidade que há: 
educar, acolher, orientar seus filhos para o BEM. É uma grande tarefa que requer planejamento 
e organização, além de muito afeto. 

Estudar, planejar, avaliar, ter foco, readequar, agir, tudo isso permitirá maior êxito em todas as 
circunstâncias! Preparemo-nos! 
Para estudar e crescer, não importa nossa idade. 
Importa que sejamos a cada dia uma pessoa melhor, mais preparada! 

 

Muita Paz! 

Conselho Superior/Diretoria do Lar de Tereza 
 
 


