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O VAZIO 
 
 
 O que é o vazio que nos assombra, a falta de algo bom na vida, que parece 

se cair, em uma determinada fase da vida e não mais sair. 

 

 E quantas coisas são tentadas para fugir desse medo, dessa angústia, da 

tristeza, que com sutileza, vai ficando e faz abeirar-se do desgosto e da cor 

que a vida antes tinha. 

 

  Quantas ilusões já não valem mais, quantas tentativas frenéticas são 

feitas para que esse buraco enorme da autoestima seja prontamente 

substituído pela capacidade de ser feliz e de amar. 

 

 Caros, esse vazio é enorme, mas não deve ser temido, é por ele e com ele, 

com a dor e a indignação tão humana, que você progride talvez este vazio seja 

o maior presente que já tenha recebido. 

 

 Aceite-o e permita escutar a voz que o irá transformar em quem de 

verdade um dia você será. 

 

 O que seria de um destino sem o mistério, sem a dúvida? Seria tudo 

presumido e acabado. Mas você não é um ser acabado, finito. Você é alguém 

em evolução, que chora, sorri e ama. 

 

 Aceite-se como você é e não como sua fantasia lhe transformou. 

 

 O seu mundo de ilusão seria frívolo e inconsequente. 
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      As janelas do Universo se abrem para o futuro, mas o seu vazio é que o 

torna habitável. 

 

 No vazio das crenças é que você pode escolher acreditar, no Espírito e em 

Deus. 

 

 Não transforme o seu vazio em um Cruzeiro fantasma cheio de 

lamentações no fundo de um oceano. 

 

 Escolha o que fazer deste vazio, não tente se livrar dele. 

 

 É preciso sair, preciso andar, sair por aí para se encontrar. 

 

     É preciso preencher com os pincéis de sua virtude, a tela da sua Vida! 

  

 Não se sinta realizado, cultive constantemente as tarefas do Bem. 

 

 Num momento qualquer ou em qualquer situação, você percebe que tem 

limite. Você atinge esse limite, você encosta nesse limite e diz: Certo esse é o 

limite! 

 

 Quando você chega nesse exato ponto, algo acontece você percebe com 

lágrimas e coragem, você descobre que pode ir muito mais além, com seu 

coração, determinação e coragem você pode voar muito Alto. 

 

                                                                           Marilda Eloá Silva 


