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DE VOLTA AO TRABALHO

De volta ao trabalho! – para nós, felizmente, simples força de expressão, já que, graças a
Deus, nunca fomos de cruzar os braços em definitivo. Aliás, para o espírita convicto, alguns
dias ou semanas de férias representam apenas e tão somente oportunidade de efetuar uma
reciclagem com o intuito de mais servir!
Creio que, em verdade, já temos descansado em excesso no berço da inconsciência... Está,
pois, passando da hora de nosso despertar em níveis mais profundos, com melhor
aproveitamento do tempo que o Senhor nos concede, seja no corpo carnal ou fora dele.
A nossa condição de adeptos da Doutrina Espírita não é mais compatível com o adiamento
de projetos que necessitamos, urgentemente, concretizar, visto que, diante das
circunstâncias que a Humanidade atravessa nestes momentos decisivos, ninguém tem a
garantia de que voltará a reencarnar sobre a Terra!
Sim, porquanto reencarnar no Orbe tem se tornado difícil façanha, que, daqui para diante,
dependerá mais do currículo espiritual do pretendente que de sua vontade de, outra vez,
mergulhar nos fluidos terrestres.
Portanto, dos Dois Lados da Vida, vocês e nós, procuremos melhorar a nossa folha de
serviços prestados, porque a única força capaz de algo reivindicar em nosso favor sem
contestação possível é a do mérito!
Não nos percamos em polêmicas estéreis, discutindo assuntos que não nos sejam
essenciais ao propósito de renovação interior.
Disputemos o privilégio de cooperar na sementeira do Bem, sem ambicionar cargos que, por
vezes, apenas concorrem para exacerbar a nossa vaidade e personalismo.
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Amigos internautas! Confesso que eu já andava com imensas saudades de todos vocês e,
por este motivo, desejei que estas minhas palavras de reinício fossem, sobretudo, ditadas
pelo coração.
Prossigamos imperturbáveis em nossa trajetória, atentos ao dever de cada dia, não
consentindo que os que não desejam avançar na direção da Luz nos constranjam a estagiar
nas sombras em que, infelizmente, eles ainda se comprazem!
Não percamos o foco do abençoado trabalho empenhado em nossas mãos, procurando
realizar o melhor ao nosso alcance, na certeza de que quem procura fazer o melhor do
melhor que já lhe seja possível, mesmo que, porventura, venha a se equivocar nesse ou
naquele ponto, não estará frustrando as esperanças que o Senhor deposita em seu espírito.
INÁCIO FERREIRA
Uberaba – MG, 6 de março de 2012.
Veja mais no: http://inacioferreira-baccelli.zip.net/
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