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Portas Fechadas
A maioria dos homens sabe como é difícil encontrar uma porta fechada na vida, seja por não
encontrar um emprego, por não obter a cura de suas doenças, não resgatar relacionamentos, não ter
uma família, etc. Tudo isso gera sofrimento. Porém, muito maior é o sofrimento da alma que almeja
a evolução e se depara com as portas fechadas do interior humano.
José e Maria tiveram muitas portas fechadas antes de encontrarem um caminho para que a Luz
maior se manifestasse na terra. Muitos se arrependeram por não terem acolhido aquele humilde
apelo...
A Luz sempre encontra um caminho!
O peso da alma
O homem está virado do avesso, desperto para tudo o que é exterior. Aquilo que diz respeito à sua
alma é posto em dúvida, pois pertence ao âmbito da intuição, dos sentimentos mais elevados. O
homem anda sem tempo para essas coisas, afinal a vida anda tão difícil. Mas será que o peso que se
sente na alma não ocorre justamente por causa da insistência em resistir a mudanças?
A melhor sensação da vida interior é a capacidade de sentir as coisas mais simples. Para isso é
preciso serenidade e uma incansável busca do desejo espiritual. Dia após dia, centrar os
pensamentos nos anseios e aspirações, sem distrações, sem que a ilusão nos afaste do caminho.
Calcular sempre a que altura estão os nossos ideais. Não recuar diante dos obstáculos e
dificuldades. Buscar a própria superação cada vez com mais coragem para enfrentar os desafios do
“novo”.
Buscar o “melhor” para nós, a cada nova oportunidade, com confiança e tranqüilidade. Assim,
estaremos sempre um passo a frente. Podendo ir cada vez mais longe, e alcançar nosso objetivo,
pois a Divina Providência coopera com a evolução de todas as almas.
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Humildade
A Humildade é pouco valorizada hoje em dia, talvez por ser pouco entendida.
Ela não é passiva, nem conivente. E não significa deixar ser pisado pelos outros.
Humildade é realeza. Ela é a mãe de todas as virtudes, fruto silencioso do conhecimento vivido.
Mesmo que tenhamos todas as outras virtudes, se nos falta humildade, seremos arrogantes de nossas
virtudes.
Humildade é a fundação para construir uma vida de equilíbrio, um mundo de unidade.
As curvas da vida
A estrada para o sucesso não é uma reta. Há uma curva chamada fracasso, um trevo chamado
confusão, quebra-molas chamados amigos, faróis de advertência chamados família.
Entretanto, se você tiver um estepe chamado determinação, um motor chamado perseverança, um
seguro chamado fé e um guia chamado Deus, você chegará a um lugar chamado Sucesso!!!
Nem sempre você pode controlar o que ocorre no mundo exterior, mas sempre pode controlar o que
se passa no seu interior.
Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós
mesmos. Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Desperte
para a vida, para a Verdadeira Vida. E, se deseja a felicidade, lembre-se: você é o único responsável
por seu destino. Supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa sua vida.
A verdade de cada um
Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo.
Se você é gentil as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil assim mesmo.
Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim
mesmo.
Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto assim mesmo.
O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim
mesmo.
Se você tem paz, e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo.
Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim
mesmo.
Veja que no fim das contas é entre você e Deus.
Nunca foi entre você e as outras pessoas.
(Madre Tereza de Calcutá)

