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Orai e vigiai
(CUMPRIMENTOS)

Essa noite nós faremos uma breve reflexão sobre orai e vigiai. O progresso

incessante se faz presente no mundo inteiro em todos os campos: tecnologia, ciência,
informática, medicina. Será que as transformações morais da humanidade, também tem
alcançado o mesmo ritmo? Cada vez mais o homem está se distanciando dos valores da
vida e vai se preocupando cada vez mais materialista. Devemos vigiar cada um a si mesmo
suas próprias atitudes. Esta é uma das nossas maiores dificuldades, sermos vigilantes
quanto às nossas tarefas e responsabilidades. O espelho mostra-nos apenas o que somos
fisicamente, em todos os detalhes, não reflete nosso íntimo, nossos sentimentos por isso
dizemos que a nossa consciência é o espelho da nossa alma. É nesse exato momento que
despertamos para os verdadeiros valores da vida quando passa a ter consciência de si
mesmo quando aumenta a responsabilidade em tudo que faz, é aí que temos de ser
vigilantes. Alguns pontos para reflexão: a inveja. Muitos se enganam, colocam-se a
disposição para ajudar em nome da caridade, mas na verdade, almeja estar em evidência,
destaque, muita vez sem reconhecer os méritos da outra pessoa. Há pessoas querendo
amparar os necessitados fazer a caridade mediante remuneração ou reconhecimento. São
pessoas incapazes de auxiliar voluntariamente. É quando ouvimos “não posso”, “não tenho
tempo”. Outros dizem ainda que não podem por não dispor de condição financeira e se
esquecem que a verdadeira caridade é a “caridade moral”. Caridade que nada nos custa, ser
compreensivo, dar uma palavra, um olhar amigo, um sorriso, ouvir quem necessita, dar uma
palavra de conforto. Sempre querem algo em troca, algum benefício, querem os invejosos,
na verdade, ocupar o lugar do “outro” que tanto já fez com boa vontade, humildade e se
conservam no anonimato. Outro ponto a considerar é o desânimo diante de situações
difíceis, problemas, crises, dores e sofrimentos, podendo nos levar a transtornos mentais,
depressão ou até mesmo à síndrome do pânico, torna-se pessoa fácil para influências
negativas. Na vida nada se consegue sem luta, esperança, perseverança e coragem. As
“coisas” não acontecem na hora e da forma que nós queremos e também não vão se
resolver de hoje para amanhã. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz assim

“a terra é a escola da vida aonde a cada momento temos a oportunidade de
aprendizado, a lei divina é sábia, cautelosa, ela não dá privilégios a nada”.
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Obrigada a todos, e à casa e pelo convite.
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