
 
02 de novembro 2020 

 

Reconcilia-te com o teu adversário, 
enquanto estás no caminho com ele. 

 - Jesus (Mateus, 5:25.) 

Saudade 

Saudade é o sentimento que envolve o coração e a mente relembrando um passeio, um 
acontecimento significativo ou pessoa que nos foi muito especial, muito querida. Que essas 
lembranças possam estar presentes em nossa alma. 
 
Temos saudades, ainda, dos momentos felizes que poderiam ter acontecido e, por 
imaturidade, orgulho, vaidade, não foram possíveis. Que possamos, do fundo de nosso 
coração, desejar que uma vibração boa envolva todos que ocupam nossos pensamentos 
e sentimentos em relação a esses momentos não vividos. 
 
Que possamos nos harmonizar com a beleza da Natureza e apreciar seus exemplos. Cada 
espécie tem sua origem, suas cores, sua forma e todas compõem o espetáculo único do 
esplendor verdejante, em harmonia. Assim somos nós. Cada um de nós, espíritos, parte 
da Criação de Deus, compõe a Família Universal. Que possamos valorizar as relações, 
para que tenhamos muita harmonia com todos a nossa volta. Por isso, também, é 
importante considerarmos nossos “ainda” desafetos como irmãos de caminhada e 
procurarmos um entendimento sadio com eles. Se não for possível uma reconciliação, que 
tenhamos, de nossa parte, uma conduta amiga e silenciosa, em busca da paz. Valorizemos 
o momento presente, para que não tenhamos, no futuro, saudades do tempo passado. 
 
O que faz uma música ser inesquecível? É a emoção que ela desperta. Não importa quanto 
tempo deixamos de ouvi-la. No momento em que a ouvirmos novamente, nos 
emocionaremos. Assim também com nossos afetos queridos. Não importa há quanto 
tempo não os vemos fisicamente. No momento do reencontro, a emoção nos invadirá o 
coração, nos dando a certeza de que, apesar da saudade que sentimos, o amor que temos 
no coração nos revigora e, fortalecidos pela chama do afeto, seguimos fortes na alegria de 
querermos perpetuar o momento feliz. 
 
Saudade é uma memória de amor. Memórias dos bons momentos! Que a força e o afeto 
do passado ajudem a construir nossas realizações futuras. 
 

 

Muita Paz! 
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