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Ter 
 

Ah! Deus não é bom para mim.....eu não tenho isto, não tenho aquilo e fulano tem, ciclano tem, e 
nos corroemos de inveja e, obviamente,  vamos nos atormentando. Vamos adoecendo, vamos nos 
tornando amargos. Agora perguntamos: isto estava estabelecido em nosso programa de 
aperfeiçoamento espiritual? Não! O que está estabelecido é que a cada encarnação estamos 
vivenciando em um local, em um corpo apropriado e nas melhores condições para nosso proveito 
visando  a  um crescimento espiritual, crescimento moral. 
 

Ah! mas  minha cruz é muito pesada!  

Deus não pede ao Espírito mais do que sua natureza suporta com o grau de elevação a que já 
alcançou. 

Tudo é proporcional a nossa capacidade de realização. Claro que temos que pensar no progresso 
e, para progredirmos, dar um passo à frente em nossa marcha evolutiva. A vida tem que nos 
oferecer momentos de saída da zona de conforto, tem que mexer com nossas estruturas, mas, com 
certeza, somos capazes de dar conta. Não estamos sozinhos. Temos benfeitores no plano 
espiritual que planejaram conosco nossa encarnação. Temos um benfeitor (anjo da guarda) que 
nos acompanha permanentemente. Temos que ter confiança e aproveitar bem os ensinamentos de 
nossa vida presente. 

A ação deste anjo da guarda, espírito protetor, é oculta e não ostensiva, pois se fosse dado 
podermos contar ostensivamente com ela, deixaríamos de obrar por nós mesmos, e isto retardaria 
nosso progresso. A ação dos espíritos que nos querem bem é sempre regulada de maneira que 
não nos tolha o livre-arbítrio, mas sempre os teremos a nos velar e orientar no caso de estarmos 
caminhando por opções perigosas. “Orientar” como? Através da intuição! Não vamos pensar que 

o espírito se materializa em nossa frente e diz: “Não faça isto”, mas ele procura advertir, procura 
nos envolver para que possamos perceber a intuição, mas, repetimos, temos nosso livre-arbítrio. 
Temos sempre que fazer nossa parte. Temos que favorecer a sintonia. 

Constantemente, queremos mais materialmente e aí trabalhamos mais, corremos mais, queremos 
ter roupas, carros. Será que somos ambiciosos em demasia ? Ponto a refletir!. Será que 
esquecemos que a principal meta nesta encarnação é  nosso progresso moral, melhoria interior. 
Temos que ter equilíbrio em tudo que fazemos. Somos homens vivendo no mundo. Não podemos 
nos isolar, temos que conviver e bem, temos que melhorar  nossas relações, mas temos que ter 
atenção a nossos objetivos morais. 

Muitas vezes, não nos conformamos com o que nos é possível ter! Nossa vontade tem que ser 
canalizada para o ter mais em conquistas de temperamento, de controle da raiva, da maledicência, 
do julgamento. 

Se olharmos em volta, vamos verificar que há muitos, muitos mesmo, com muito menos do que 
nós, com muito mais dificuldades. Vamos mudar nosso olhar perante a vida. Vamos agradecer 

por esta oportunidade e vamos aproveitar nosso tempo. 

Diariamente, deveríamos nos perguntar: que a vida está me dando agora de oportunidade de 
aprendizado para meu espírito? É nossa luta interior contra  nossos sentimentos ainda inferiores. 
Vamos utilizar mais da sabedoria que o amadurecimento já nos faculta! 
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