
  

 

 
22 de novembro de 2021 

 

 

Natureza 
 

A Natureza nos ensina sempre. 
 
As plantas mantêm uma interessante e interdependente relação com outros seres e  
elementos, sendo eles os animais, a água, o solo e o ar. E o homem? 
 
Às vezes, nem nos damos conta de que fazemos parte integrante desse Universo natural 
e de que há ciclos a cada estação. Dependendo de onde moramos, conseguimos ver todas 
as estações em um mesmo dia, em um mesmo final de semana. As mudanças climáticas 
têm acelerado essas alterações. 
 
A flora é composta por plantas. Vamos fazer uma analogia com as árvores. O crescimento 
de uma árvore, como o nosso, é lento. Imperceptível no dia a dia, mas ele acontece e inicia 
a partir de uma simples semente. As árvores crescem em direção à luz. Nós também. 
 
As raizes, fortes, no solo, garantem água e os nutrientes. É a base garantindo o sustento. 
Nossa base são nossos valores. Nós sabemos o que é certo! Temos o gérmen do BEM 
dentro de nós. Nossa consciência é a nossa guia em direção à luz. 
 
Quando uma árvore adoece, muitas vezes, se faz necessária um poda radical para que ela 
recupere sua essência. Assim, também, ocorre  conosco. Muitas vezes, precisamos de uma 
parada educativa radical para que possamos refletir sobre o rumo que estamos dando ao 
nosso crescimento. 
 
Mesmo quando uma tempestade arranca uma árvore, quando tudo passa, a Natureza se 
revigora e a sementeira reaparece, os pássaros voltam a cantar, o sol volta a brilhar. 
 
As árvores oferecem sombra reconfortadora. Oferecem, também, galhos, folhas, flores e 
frutos acolhedores aos pássaros e outros animais. Também podemos ser assim.  
 
Elas buscam estar saudáveis para permanecerem firmes nas diversas estações. São essas 
estações, com sua diversidade, que vão fortalecendo sua essência, garantindo sua 
robustez. 
 
Que possamos nos encantar e também cativar com as cores, cheiros e formas das flores. 
 
Que nossa árvore seja bela, saudável e forte! Que possamos crescer florescendo e 
frutificando! 

 
Muita PAZ ! 
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