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DR
Dar Receber
É
comum
pessoas
colocarem-se
na
posição
supostamente preferencial de DAR a ter que RECEBER.
Avaliam-se a esse respeito pretendendo distinção ante a
comum ausência de humildade. Preferem dar a receber, nem
sempre pela humildade e ajuda à pessoa necessitada,
todavia pelo exibicionismo, ostentação, aparição, destaque,
principalmente diante da “plateia” conhecida.
É normal a pessoa carente estar psicologicamente
abatida, fragilizada e o momento da doação, do auxílio é
particular, difícil e significativo. É hora de mostrar nossa força
íntima para DAR, sem humilhar. DOAR edificando estendendo
a mão que ajudará. Sem pedir “contas”, entregar-se, e até
mesmo perdoar.
Cito Jesus, ao lado do publicano à porta do templo,
observavam a celebração, no momento das oferendas, como
atualmente fazemos durante a missa, os dízimos. O fariseu,
rico proprietário terminara significativa doação de pedras
preciosas, dinheiro e outros valores. Ao término foi para
lugar de maior destaque onde as pessoas viam-no com
facilidade e ali demonstrava satisfação e sorriso exibicionista.
Depois disso, mulher humilde, poucas posses de
misérrima vida, caçava na bolsa uma de suas poucas
moedas, depositando-a na terrina dos donativos, em seguida
afastou-se pela saída lateral do templo, sem ninguém notá-la
desaparecendo na multidão.
O publicano desafiando Jesus indagou: “Diz-me mestre,
quem contribuiu mais: O rico afortunado ou aquela pobre
mulher?”.
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Jesus respondeu: “Garanto-lhe, mais contribuiu aquela
pobre mulher ao homem de muita posse. Este doou o que
lhe sobejava e por certo nem dará falta daqueles bens e
valores. Quanto a mulher, entregou o que lhe faltará
diminuído significativamente o conforto face a doação.”
Concluímos a elevada importância desse binômio “DAR
– RECEBER”. Longe dizer devemos dar o que nos falta,
todavia o que temos em abundância CARINHO, HUMILDADE,
RESPEITO entre outros grandes valores morais e sociais.
Quando damos coisas que desprezamos, desvalorizadas
em nosso intimo, equivale a dar o imprestável, algo que
jogaremos no lixo. O sentimento é desprezo e alívio por
livrarmo-nos daquilo que incomoda !.
Ao contrário, quando damos algo que valorizamos,
provavelmente será de igual modo apreciado pelo
necessitado. Esta uma das razões pela qual valemo-nos da
humildade, compreensão e respeito da carência alheia para
que realmente ajudemos sem ostentar ou humilhar. Assim a
necessidade alheia será diminuída e a doação servirá de
bálsamo às dores e constrangimentos.
Comento também, quem cobra pelo que recebera
gratuitamente. Aquele agraciado com DONS divinos, como
cantar, tocar, pintar, escrever e promoção da cura.
Quando doamos com humildade, respeito, carinho e
compreensão assim também recebemos. Estamos praticando
nobreza.
Lembro o episódio dos mercadores. Um era devedor a
outro, em cinquenta dinheiros. Dizendo-se sem meios para
solver o pagamento, pediu e obteve perdão do credor. Dias
depois em outra viagem o credor observou tumulto à frente
na estrada, cauteloso mandou um escravo verificar. Tratavase da cobrança de débito, onde o perdoado em cinquenta
dinheiros, cobrava dívida de dez dinheiros de maneira
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nervosa e ameaçadora. A intimidação chegava a posse de
bens mulheres terras e animais. Aproximou-se o que
perdoara dívida maior e disse: Remi teu débito cinco vezes
maior, cinquenta dinheiros, e agora exiges pagamento do teu
devedor em ínfima importância !?! Ingrato quero tua vida e
teus animais como pagamento do meu crédito.
DRA
Dar Receber Amar
Disse até agora do “DR” dar e receber. Mas é igualmente
importante dizer da “DRA” ou seja, Dar Receber Amar.
Sem amor dificilmente progrediremos em qualquer setor
da vida, seja físico social econômico espiritual.
Lembro a primeira frase da maior oração, aquela
ensinada por Jesus “PAI NOSSO QUE ESTÁS NO CÉU”. Sendo
Pai nosso, isto é pai de TODOS, vale dizer que somos irmãos.
Teu Pai é meu Pai. Assim amemo-nos, de verdade, uns aos
outros.
Em resumo para DAR RECEBER AMAR há que ser Nobre.
O amor vence o ódio e a compaixão a inveja e incapacidade.
Plasmemos o lindo jardim para nossas vidas. Plasmemos
flores, frutas, alimentos, boas ações e satisfaçamos nossas
vontades dividindo aos que tem boa vontade aqui neste orbe
provisório.
Viemos aqui para receber alento e carinho fortalecendonos para combater frustrações, necessidades, débitos,
aflições e doenças. Rendamos homenagem e agradecimento
à espiritualidade desta casa, parcialmente representada pelo
espírito João, Gustavo, José, Pedro, as igualmente queridas,
muito amadas e estimadas, Clara, Haruê, e demais, que
antecipadamente peço desculpas por desconhecer, sequer
saber nomes, dediquemos então, também a eles a
mensagem das maiores orações: PAI NOSSO e AVE MARIA.
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