CENTRO ESPÍRITA BENFEITOR

ENFRENTANDO A CRISE
A ocorrência infeliz que por vezes assalta nosso espírito conduz
nossa emoção ao desequilíbrio das forças orgânicas abrindo as portas à
antigas seqüelas que já deveríamos ter excluído de nosso mundo
mental. O acontecimento desditoso, muita vez, encerra em seu
conteúdo uma mensagem que o Alto nos envia, reconduzindo-nos a
condição de aprendiz da grande viagem que constitui a presente
experiência terrestre.
Onde a provação nos aufira os valores morais que conquistamos,
continuemos mesmo assim apegados ao serviço que nos compete
executar em favor de renunciarmos a certos privilégios que teimamos
em nos achar merecedores.
A frente dos embaraços naturais da velhice do corpo, recordemos
que diante do tempo a experiência é ouro e a motivação do espírito
determina a perseverança no ensino da cartilha da vida a quantos estão
a nos observar os testemunhos de fé.
Na dificuldade que se abalroa diante da bolsa vazia ou do recurso
material que nos é imprescindível e apesar de todos os nossos esforços
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não conseguimos amealha-los, recordemos a lição da auto-aceitação
que nos impõem respeito aos títulos os quais malbaratamos em passado
não muito distante e hoje reclamam-nos através da aflição o referido
reajuste diante dos recursos sagrados da vida.
Ao

encontro

de

companheiros

e

companheiras

que

nos

enfermiçam a vida, solicitando o nosso amor ao peso do envenenamento
que o ciúme é capaz de nos testar em nossos mais sublimes ideais,
pensemos no sacrifício dos grandes arautos da fé que sabem renunciar a
pequenas quimeras para que o essencial persevere para todo o sempre.
Se sofrermos o castigo da infidelidade de quantos nos acusam e
caluniam mesmo sem o merecermos, suponhamos aceitar a terra a
fertilidade sem a benção da gota d’água.
Assim, diante de todos os problemas aparentemente insolúveis,
aguardemos a resposta do Alto enfileirando-nos a todos aqueles que
creditam à prece e a oração os melhores remédios para enfrentamos a
superarmos todas as crises.

Ernesto
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