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         “A NOSSA VIDA TEM QUE SER SIMPLES” 
 
A vida por si só é um espetáculo inigualável, cujo autor é Deus. 

A nossa vida tem que ser simples, nós é que complicamos pois 

insistimos em escolher para nós ilusões finitas e temporais, 

demonstrando uma forma de apego, seja pelas pessoas ou pelos bens 

materiais. 

A nossa vida não precisa ser carregada de eventos de desequilíbrio 

e dor, não podemos guardar em nós coisas que nos fazem mal, não 

precisamos ter mais do que o necessário, precisamos participar deste 

grande espetáculo e simplesmente fazer o nosso papel. 

Cada um tem um papel nesta existência e interpretá-lo bem é 

viver bem e agradar o autor, que a cada dia nos conferirá papéis de 

interpretação mais importantes. 

Confundir a vida, e confundir-se, tornando-a complicada, pesada e 

difícil, se não conhece o próprio papel tem insegurança e medo, com o 

pavor gerado agride o outro e se agride. 

A essência de todas as existências é o amor e ele pode ser 

interpretado de diversas formas. 

E por ser tão simples a nossa vida ela fica ainda mais linda quando 

nela existe amor, paz! 

Nós não precisamos ter três casas ou três carros ou 100 vestidos, 

o que não usamos se torna um peso, um sacrifício que teimamos em 

nos apegar. 

Um ditado antigo Persa diz que uma forma de evitarmos o 

sofrimento é doar o que de mais precioso conquistamos nesta vida. 

A nossa vida nos pede simplicidade, para que sejamos leves, 

precisamos levar as coisas com leveza, é preciso desculpar. 

O que é desculpar? É tirar a culpa de alguém. 

Se você tira a culpa a culpa desaparece, e todos precisamos de 

compreensão em relação à culpa. 

Se todos fomos culpados, nos façamos todos inocentes, perdoando 

com amor. 

Interpretemos culpa, inocência, ódio e amor como fases de um 

entendimento que nos faz desempenhar nosso papel nesta vida. 

O nosso olhar precisa ser olhar da inocência e da simplicidade, 

assim o Autor do Espetáculo Inigualável estará transmutando em nossa 

existências o verdadeiro sentido do grande papel da Evolução de cada 

um de nós. 
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