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FÉ 

 
Relembrando as bodas de Caná, quando Maria pede a Jesus que solucione o problema da falta de 

vinho, ela sabia que Ele poderia resolver! 

 
Ela acreditava nele! 

 
E o que é a fé? Fé é o acreditar . É o crer. É ter convicção em alguma coisa. A fé é um sentimento de 

cada um. Não podemos dizer para ninguém : “Tenha fé!”. A fé é uma questão interna. A fé não se 

impõe. A fé não se transfere. A fé é fruto de construção íntima. 

 
Estamos estudando e refletindo sobre os ensinamentos do Mestre para compreendermos melhor sobre 

as Leis da Vida. Sabermos que tudo o que semearmos colheremos – para o bem ou para o mal – é a lei 

de causa e efeito. Estamos em evolução, e o problema humano mais urgente a ser equacionado somos 

nós mesmos. Estamos passando por situações fatigantes, no momento, visando a nosso crescimento, 

visando à transformação de nossos sentimentos. Assim, é que passamos a ter fé, quando somos 

capazes de pensar sobre um fato e verificar a lógica, a justiça desse fato . É a fé raciocinada. 

 
Os momentos estão sendo difíceis, sim. A fé não irá remover os obstáculos que a vida nos está 

impondo mas, certamente, nos ajudará a suportá-los com mais confiança, com mais otimismo. Nossa 

meta, enquanto em evolução, cientes e dependentes das oportunidades que o tempo hoje nos oferece 

na escola da vida, é a renovação moral. 

 
Ter fé não significa contemplação inoperante. A fé representa uma bússola, um guia, um suporte 

seguro ao conhecimento que nos permite trabalhar em prol do outro e em favor de nós mesmos. 

 
A conduta no BEM, pelo respeito ao próximo, no agir com solidariedade, representa a fé no BEM. 

Deus espera que sejamos bons, não importando o credo que porventura ainda tenhamos necessidade 

evolutiva de assumir. A fé raciocinada nos ensinará a esperar, a ter paciência, porque está amparada na 

inteligência e na compreensão das coisas. Crescer, amadurecer e saber esperar. A colheita sempre 

chega e a fé nos ajudará a superar os obstáculos. 

Procuremos sempre o apoio da oração, o conforto da leitura edificante, o raciocínio da mensagem 

esclarecedora e a benção dos amigos espirituais que estão sempre a nosso lado. 

 
Que Maria, nossa mãe, possa com seu olhar acolhedor nos envolver a todos, pois ela, certamente, está 

pedindo a Jesus por todos nós. 

Muita Paz! 
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