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A valorização da vida
(CUMPRIMENTOS)

Prezados companheiros sejam todos bem vindos a esta casa e abençoa-nos

Jesus, o educador de nossas almas. Primeiramente quero agradecer o honroso convite e foi
com muita alegria embora com a voz um pouco deficitária hoje, que estou aqui e a nossa
reflexão da noite será sobre sobre “A valorização da vida”. Vivemos hoje uma sociedade
em contradição. Desejamos a paz e vivemos numa sociedade violenta. O século passado foi
considerado o século da matéria dada as grandes descobertas na área científica, na área
tecnológica, e a década de noventa, foi considerada pela Organização Mundial de Saúde,
como a década do cérebro. Estamos evoluindo na conquista dos bens capaz, de facilitar a
nossa vida o nosso bem estar. No entanto hoje debate-se o ser humano na sua grande
maioria perdido nos conflitos dentro de si mesmo, dentro de angústias, de questionamentos
que muitas vezes não encontram respostas ainda que, tenhamos uma fé religiosa, ainda que
tenhamos um entendimento intelectual. Repito, queremos uma sociedade pacífica, no
entanto a maioria de nós ainda vivemos uma sociedade violenta. É bem verdade que já
aprendemos a aplicar a solidariedade. Isso nós temos a resposta quando existe algum
conflito humano, a maioria de todos nós, nos mobilizamos para ajudar aqueles irmãos em
necessidade e a solidariedade é o jardim da infância da fraternidade, da caridade. Já
sabemos cuidar do meio ambiente, já sabemos falar sobre conceitos filosóficos religiosos
capaz de nos trazer um bem estar. No entanto, vivemos nesse conflito interior conosco
mesmo. Hoje fala-se muito em autoconhecimento. Eu estive há pouco tempo, há poucos
dias, na bienal do livro e aquelas stands de Paulo Coelho e outras pessoas contém filas
quilométricas de irmãos nossos buscando uma literatura que venha trazer um subsídio para
que encontre alguma resposta para a paz que tanto se busca. No entanto muita vez essa
literatura nos conflita muito mais porque falta ali um elenco de regras que ainda não temos
condições de realizar. Então fala-se muito em autoconhecimento. Autoconhecimento acredito
que todos nós temos. Sabemos o nosso nome, o nosso rg, a nossa profissão, a família na
qual estamos inseridos, o nosso local de trabalho, as pessoas que convivem conosco na
nossa relação social, e então já temos este autoconhecimento, sabemos quem somos. No
entanto hoje o desatento segundo nos informam os espíritos principalmente o espírito de

Joana de Angelis, mentora espiritual de Edivaldo Pereira Franco, que em 16 de novembro ...
(OUÇA
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www.uecpontodeluz.com.br na aba Palestras).

Obrigada a todos, e à casa e pelo convite.
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