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Pertencer e Respeitar 

Pertencemos tanto a um núcleo menor, desde o “eu” individual, quanto a um núcleo 
maior, coletivo, que envolve muitos a nosso redor, ampliando esse raio para todos 
a nossa volta, nossa família, cidade, país e mundo. 

Já vivenciamos situações em que sentimos que não pertencíamos àquele local ou 
àquele grupo. Quando temos esse sentimento de não-pertencimento, significa que 
não estamos afinados com a situação ou com o grupo que se nos apresenta, mas, 
mesmo assim, devemos respeito a todos os envolvidos. 

Respeitar o próximo é não lhe ser indiferente. A Doutrina Espirita,  por meio de suas 
lições, diariamente, tem nos dado subsídios para respeitar crenças e 
comportamentos de nosso próximo. Em muitas oportunidades, temos a 
possibilidade de refletir, verificar os acontecimentos, olhar o caminho já percorrido 
e, se possível for, orientar, esclarecer, trocar com os que têm uma conduta diferente 
da nossa.  
 
Sendo que o respeito deverá ser sempre a base de toda nossa vivência. 
 
A vida é de relacionamentos, de trocas, de regras, de gentilezas, de diversidade 
cultural, de afetividade. 
 
O sentimento de pertencimento faz parte da vivência dos espíritos encarnados no 
planeta Terra. A Terra é um educandário, e nós, como aprendizes do Evangelho, 
fazemos parte de um grupo que  deveria se preocupar com as leis da Natureza, com 
a água, com o ar, as florestas, com a saúde, com a educação, com o outro, com 
nosso irmão.  
Enfim, o respeito à Vida é necessário! 
 
Não podemos perder a esperança e nem deixar que a melancolia nos envolva. 
Façamos nossa parte! Lutemos por nosso alvorecer! A cada dia, nosso labor, nosso 
esforço e o sentimento de pertença aumentarão em nosso coração. 
 

 

Muita Paz!  

 Conselho Supeiror/Diretoria do Lar de Tereza 
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