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Vontade e Pensamentos 
 
Em nossa jornada planetária, aprendizagem e evolução caminham juntas. Cada dia traz sua 

lição, cada problema tem um objetivo educativo. 

 
Há momentos em que precisamos agir para amenizar ou mesmo solucionar uma determinada 

situação difícil, entretanto, parece que não conseguimos fazer nada. 

 
No dia a dia, nos deparamos com os que fogem das responsabilidades que lhes cabem, 

procurando na inércia, na acomodação e no passar do tempo, a paz de que necessitam, mas 

não encontrarão, se a buscarem na inação. Evolução é a resposta do tempo ao trabalho 

realizado. 

 
Um carro não anda sem o motor. O motor de nossa existência é a vontade. A vontade é nossa 

força motriz, porque nos permite definir o rumo que queremos dar à própria existência. 

 
Nosso pensamento plasma, é força criadora. Por isso, precisamos manter nossa tela mental o 

mais possível equilibrada, positivamente, pois nossos pensamentos irradiam o que estamos 

planejando, querendo, desejando. E, em contrapartida, sintonizamos, através de nossa 

irradiação, de nossa vibração, com os espíritos que pensam de forma semelhante a nossa. 

Exemplificando, só vamos escutar determinada rádio FM se sintonizarmos com sua frequência 

exata. De forma semelhante, ocorre com as sintonias de nosso pensamento. Pensemos BEM 

para sintonizarmos com o BEM. E o que tem tudo isso a ver com a vontade? Ela é o diapasão 

que dá o tom para que nossos pensamentos estejam afinados com a Vontade Divina. 

 
Ainda que as lições atuais nos pareçam muito difíceis ou que a dor fustigue nossa alma, não 

percamos a confiança no Alto, pois a Providência nos colocou na posição, experiência e local 

necessários a nosso burilamento espiritual. 

 
Permaneçamos firmes no propósito de sermos criaturas melhores a cada dia, com o auxílio de 

nossa vontade interior, moldada na educação de pensamentos e sentimentos nobres. O poder 

do pensamento e da vontade é ilimitado. Que saibamos unir essas potências para, 

compreendendo nossa própria fragilidade, progredirmos e, ao final da jornada, alcançarmos a 

paz da consciência pelo trabalho interior corretamente realizado. 

 

Muita Paz! 

Conselho Superior/Diretoria do Lar de Tereza 
 

 


