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Qual o sentido da minha vida?
A

busca de um sentido para a própria vida parece ser uma questão latente em todo
ser humano, em todos os tempos. Entender quem somos, de onde viemos e para
onde vamos é uma busca que remonta aos séculos mais distantes. Entretanto, o entendimento de questões como esta só chega quando o indivíduo alcança a maturidade espiritual
decorrente dos séculos de existência e de experiências vividas. É quando, intuitivamente,
percebe que o sentido para a sua vida está dentro de si mesmo, cabendo a si próprio a
iniciativa de descobri-lo e implementá-lo.
Quando isso acontece, o indivíduo reconhece que a vida só tem sentido quando vivida
coletivamente. Dar sentido à vida é um construto que só se faz mediante a cooperação
mútua e crescente. Assim, não há sentido melhor para emprestarmos às nossas vidas do
que perseguirmos o objetivo de erradicar da face da Terra a ignorância e a miséria moral
que nos infelicitam direta ou indiretamente. Quando conseguirmos esse intento, teremos
dado um passo na direção da Humanidade regenerada.
Entendo que a dedicação voluntária e objetiva no sentido de auxiliar o nosso próximo
em suas necessidades de ordem material ou espiritual é um caminho que pode amenizar o
sofrimento alheio e, por acréscimo, indicar um sentido para a nossa vida.
Os homens esperam por Jesus e Ele espera igualmente pelos
homens.
Somos os trabalhadores da última hora. Mas, certamente, não o somos por falta de oportunidade para o trabalho.
Desde o primeiro dia da Boa Nova, Jesus nos convida, insiste e
apela para que nos convertamos em instrumentos de sua Divina
Vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do Alto,
mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração
ativa dos corações de boa-Vontade.
Dessa forma, se você ainda não descobriu um sentido
para a sua vida, procure-o no trabalho de auxílio aos mais
necessitados. A vinha do Senhor é do tamanho do seu
coração. É impossível não identificarmos em seus
vastos campos de trabalho uma tarefa, por pequena
que seja, que não comporte o nosso concurso e a
nossa dedicação. O tempo urge. Não se permita
ficar de fora do banquete que representa a união
das criaturas com o seu criador, mediante o amor
fraternal.
Trabalho e Paz para todos!
Ricardo Honório

Até quando resistiremos?

Queridos irmãos,
As bênçãos de Deus, nosso
Pai, caem sobre todos que bus-

Sabedoria todo
dia
Faça e refaça a sua vida.
Mas, como fazê-la e refazê-la
com pensamentos de derrota?
Seria como edificar, reconstruir ou
embelezar uma casa sem usar bom
material e cores belas.
Assim, levante sua casa interna com o material de sua fé em
Deus e nos seus próprios valores.
Para os alicerces, use o ferro da
vontade e o cimento da ação. Para
evitar as rachaduras, empregue as
argamassas da bondade e da paciência. E, no embelezamento, tome
as tintas do ânimo e da esperança.
Com boa vontade é fácil viver.
Fazer e principalmente refazer
a vida é assunto que não se pode
deixar para depois.

cam em nosso Senhor e
Mestre Jesus a força e a
razão para viver.
Conforme prometera o
Cristo, nenhuma ovelha
do seu rebanho se perderá. Mesmo que percamos
o bonde que ora passa
a nossa frente, outros
virão. Porém, aquele que
perder mais este bonde
amargará a espera do
próximo nos duros bancos
desta estação chamada
Terra, ou até em outra
ainda desconhecida.
Urge, então, que embarquemos já no bonde
do Cristianismo Redivivo que nos
conduzirá à estação do amor, passando invariavelmente pelas esta-

ções do perdão, da indulgência, do
auto-perdão e da caridade.
É imprescindível que leiamos,
estudemos e assimilemos todas
as instruções contidas no nosso
manual de viagem: o Evangelho
de Jesus. Só assim evitaremos
mais um período de espera dolorosa nos bancos desta estação
onde, ao que tudo indica, estamos estacionados há séculos.
“Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos e eu
vos aliviarei.” Este chamamento
do Cristo continua em vigor. Até
quando resistiremos?
Ricardo Honório
Reunião Mediúnica do dia 15/08/2006
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Pétalas de
Amor
Tu, que estás pensando em desistir, pára e pensa:
desistir por quê?
Pelas dificuldades, pelos obstáculos que encontras?
Perguntamos-te: pensaste no Cristo?
Quantos obstáculos Ele encontrou? Quantas dificuldades teve que superar? Jesus nos provou que tudo
é possível àquele que crê. Acredita que tu és capaz;
que estes obstáculos são chamamentos para novos
valores. Acorda! Onde está tua família? Aconchega-te
a ela. Tu tens namorada, noiva, esposa? Se tiveres,
pensa. Está na hora de buscar soluções.
Jesus te ama, não desista.
Edson Bandeira (Jerônimo – Espírito)
Do livro: Pétalas de Amor, p. 10

Lourival Lopes
Sabedoria Todo Dia, p. 129
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