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Livre-arbítrio 

No papel escrevemos nossa história, se assim quisermos, mas na alma gravamos nossa 
trajetória. 
 
E, assim, a alma avança, de trajeto em trajeto. Uns mais curtos, uns mais longos. Uns mais 
belos, outros mais tortuosos, mas sempre há uma trajetória. 
 
Estamos, hoje, querendo acelerar o passo de nossa caminhada, para ganhar um pouco de 
tempo em relação às paradas que demos no passado. 
 
Já sabemos apreciar a estrada, já sabemos ser mais prudentes, já sabemos nos preparar 
mais, a cada nova etapa, para que toda a navegação seja mais tranquila durante a rota, 
mas sempre, sempre, teremos o livre-arbítrio, inclusive, para escolher caminhos 
secundários, para sair da estrada principal, da rota mais segura. 
 
De repente, o receio do melhor caminho. A vida vai nos oferecendo circunstâncias que, 
propositadamente, nos levam a refletir, nos exigem maior dedicação, maior empenho, 
esforço, trabalho.  
 
Muitas vezes, por opção, paramos, receamos.  

 
Enumeramos diversas razões para não seguirmos. Nos sentimos frágeis, cansados, 
desamparados, inseguros, com menos recursos etc. 
 
Esquecemos que, antes de iniciarmos um novo trajeto, uma nova encarnação, escolhemos 
experiências gerais, pilares principais, que nortearão nossa caminhada, com a finalidade 
de amadurecermos moralmente. Fazemos um planejamento, usamos de nosso livre-
arbítrio para efetuarmos determinadas escolhas. 
 
Temos que ter a serenidade e a confiança de que somos capazes. Que devemos, cada 
vez mais, nos dedicar ao autoconhecimento, pois, assim, seremos capazes de manter mais 
foco em nossos objetivos e nos deixar mais atentos ao caminho correto. 
 
No planejamento efetuado, no estudo do trajeto, não estávamos sozinhos. Estávamos 

acompanhados de nosso benfeitor. Aquele a quem Deus, nosso Pai, designa que nos 
acompanhe sempre. Assim, tenhamos a certeza de que o planejamento pensado é 
exequível, é para nosso bem, para nosso melhor. Mas cabe a nós, sempre, a opção das 
escolhas. Deus respeitará nosso livre-arbítrio e nosso tempo de crescimento.  
Saibamos escolher o melhor percurso! 

 

 

Muita Paz! 
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