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Dedico este livro ao meu pai, Hilel Silberfarb, sobrevivente do  
Holocausto nazista, que transformou esse fardo em um universo de amor  

pelo próximo, ressignificando o sofrimento em uma busca pelo sentido  
da vida. Com certeza, ele foi chamado para algo mais importante.
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F elizmente, eu tive a honra de ter sido um instrumento para trans- 
 crever esta mensagem linda durante um período exato de trinta 
 dias, precisamente duas horas da madrugada, todos os dias, num 

outono, em nome de algo sublime, mais forte que nossos pensamentos, que 
faz de nossos corações a caneta e o papel, e da nossa sensibilidade de perceber 
as coisas boas que ainda existem dentro de nós, a nossa inspiração. 

Ofereço este trabalho aos amigos que dividem conosco o prazer em 
ajudar o próximo em nosso trabalho espiritual e a todas as pessoas que 
passam vidas inteiras queixando-se de seus problemas e procurando a fe-
licidade em caminhos complicados, esquecendo-se que a essência divina 
brilha nas coisas mais simples, aquelas que nunca valorizamos, e que exis-
te uma mão estendida ao nosso lado o tempo todo e que, infelizmente, só 
a invocamos nos momentos de desespero, sofrimento e dor.

 Aqui, desejo mostrar que não devemos deixar nossas vidas passarem 
em branco, inexpressivas, e que devemos abrir nossos corações e expres-
sar nossos sentimentos sem reprimi-los, entendendo e esclarecendo nossos 
rancores, exercitando o dom de entender e perdoar, porque do contrário 
jamais aprenderemos nada sobre o amor e o universo que se esconde por 
trás da felicidade tão almejada. 

Assim, pretendemos esclarecer aos amigos que não estamos sozinhos 
neste plano terrestre, que nossas consciências são imortais, que o véu que 
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nos separa do sublime celestial é muito tênue, que o amor e o ódio andam 
de mãos dadas todos os dias e que no dia em que sintonizarmos com a 
essência divina dentro de nós e tão distante de nossa evolução pré-histórica 
nascerá o equilíbrio entre o corpo e a alma, a comunhão das coisas mate-
riais com a espiritualidade. 

Benomy Silberfarb 
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O  futuro que nossas mãos não alcançam nos parece cada vez mais 
 distante porque nossas almas vazias perderam os segredos dos ca- 
 minhos que nos levam de volta aos nossos verdadeiros lares, em um 

retorno à vida eterna, para quem acredita nisso. 
No bosque escuro que trilhamos os caminhos da solidão e do medo, 

armadilhas nos arrebatam de surpresa na nossa fragilidade de sentimentos, 
como cálices de cristal no mais puro diapasão ou como avisos sublimes de 
que carecemos de esperança e fé. 

Soam como um alarme em nossos corações apertados de tanto sofri-
mento e dor, clamando para que escutemos as vozes mais doces que vibram 
das nossas almas, para que sintamos em nossos espíritos sedentos de amor 
os abraços que não palpamos com as mãos, e para que vislumbremos com 
os pensamentos mais puros a luz da paz que nossos olhos não veem. Saiba 
que em nossas veias mortais corre o sangue que revela o quanto somos 
frágeis e ainda tão pequenos diante do universo de aprendizados e de difi-
culdades que a vida nos oferece todos os dias. 

A vela acesa em teu nome... 
Pela lágrima que rola em meu rosto no espelho... 
É o peso da tua mão sobre minha alma perdida... 
No reflexo do espelho procuro a tua essência em mim... 
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Será que ainda somos apenas um... 
Se metade de mim é sofrimento e dor... 
E a outra é pura solidão?... 
Minha oração ecoa no vazio dos pensamentos... 
No tom sofrido das palavras que te invocam... 
Procuro-me num espírito humilde... 
Não encontro em mim caminho algum... 
Um universo de luz que ainda não conheço... 
Onde se esconde o amor e a paz... 
Como chegar a mim mesmo?... 
O caminho mais curto é o coração... 
Ouve mais que os meus ouvidos... 
Fala mais que as minhas palavras... 
Seus cortes são ainda mais profundos... 
Doloridas cicatrizes, as minhas... 
O norte da vida que eu procuro e não encontro... 
Chama das velas e promessas solitárias... 
Eco das orações e das minhas súplicas... 
Morada de um pai amoroso... 
Que habita em mim, eu sinto... 
Porque nele vi refletida a tua face divina... 
Mostraste-me os olhos da alma... 
Eu olhava e nunca te via... 
Escutava e jamais te ouvia... 
De mãos comigo a tua mão eu não sentia... 
Minha fé repousava em anestesia... 
Minha sombra de tão escura te encobria... 
Hoje sou luz e nem sabia... 
Duvidei de onde estavas todos os dias... 
Se no teu colo me embalavas e eu nem notava... 
Quando eu sofria e te procurava... 
Aquele que sempre em mim morava... 
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Percebi então uma centelha do teu amor... 
Que em mim queimava... 
Dela fiz a chama de minha libertação... 
Mostrando a mim mesmo... 
Que eu, e apenas eu, fui minha única saída... 
Caminho da completa salvação... 
Porque metade de mim és tu meu Deus... 
E a outra, só esta simples oração. 
 



– Puxa vida! 
Quantas vezes nos perguntamos: 
– “Por que eu?” 
– O que fiz para merecer isso? 
– Tanta gente nessa vida se dando tão bem – os ladrões, os vigaristas, 

os assassinos, os traficantes e outros safados – e eu aqui, me arrebentando, 
sofrendo um bocado e passando por imensas dificuldades, procurando por 
uma única oportunidade no meu dia a dia para melhorar um pouquinho 
e ser feliz. 

E aí, pronto! 
Tantas cabeçadas, objetivos e metas desfeitos, um mundo de frustra-

ções, uma porcaria só pela frente! 
Muitas vezes dá vontade de jogar tudo para cima, explodir a coisa 

toda e mandar para o quinto dos infernos, se é que já não estamos vivendo 
nele por conta dessa desgraça toda! 

Daí, vira e mexe, a gente começa com dores de estômago, dores de 
cabeça, uma úlcera aqui, outra ali, ansiedade para dar e vender, gemendo 
pelos cantos, dizendo que está carregado, negativo, que deve ter jogado 
pedra na cruz e coisas do gênero. 

Assim, o corpo velho vai somatizando todo o desânimo, a tristeza, 
a falta de estímulos e o saco da gente vai parar lá em baixo, estourando, 

Somos as únicas  
vítimas da desgraça
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sem paciência para coisa alguma, para nada, a ponto de jogar a toalha e 
abandonar o barco. 

Droga! 
O que fazer afinal aqui, no fundo do poço, já que mais fundo que 

isso talvez nem se alcance? 
Esse negócio de carma, destino, “joguei pedra na cruz” ou “estou 

assim porque Deus quis” é um amontoado de besteiras filosóficas, masca-
rando o que está por trás disso tudo! 

Quem se acomoda e pensa nessas bobagens como justificativa única 
não vai para frente jamais, atola na lama, literalmente! 

Alguém já ouviu que as dificuldades são os degraus para o completo 
sucesso? É mais ou menos assim mesmo. O negócio é parar de se queixar 
da vida, suspender os gemidos em série, olhar para o lado e ver quantas 
pessoas se encontram em situações muito piores que as nossas, que se arras-
tam moral ou materialmente, porém com um brilho especial de esperança 
nos olhos que nos emociona profundamente. Não raramente são cegos, 
surdos, aleijados, rejeitados, quase sempre sem um lar, sem uma cama para 
deitar, sem um amigo, sem um irmão e até mesmo sem um simples aperto 
de mão afetivo, que nunca aparece. 

Algum de nós suportaria tamanha solidão? 
Acho que não. Muito triste. 
Triste demais. 
Parece que estamos de mãos amarradas, morrendo de pena daque-

les enjeitados, sem poder ajudá-los, ao mesmo tempo morrendo de ver-
gonha por nos sentirmos as últimas criaturas do mundo e, pior, sabendo 
que, na realidade, não somos o que aparentamos ser. Podemos ser muito 
melhores. Puro cinismo. Que ilusão mais angustiante meus amigos! 

Pois é, a vida está aí na nossa frente para ser vivida. O trem está 
passando e a gente na janela de casa olhando, imóveis, ele passar diante de 
nossos olhos atordoados e enxaguados de tanto choro e lamentações. 

Será que não está na hora de pararmos de choramingar nos olhan-
do no espelho e de dizer aos amigos “vai se levando a vida como Deus 



quer”? Isso é uma tremenda mentira deslavada, logicamente. Será que 
não está na hora de mudarmos nossa aparência de condenados à cadeira 
elétrica e de pararmos de acender aquela vela de sete dias pedindo para 
que o santo salvador da pátria resolva por nós tudo aquilo que temos 
medo real de enfrentar e incompetência total de resolver sozinhos, pois 
tratamos nossas pendências como teoricamente insolúveis aos nossos 
olhos apavorados? 

Por que temos esse hábito de sempre tentarmos facilitar as coisas 
fazendo uso de promessas, pedidos, oferendas, batuques, venda da alma ao 
capeta, etc., se quem acaba resolvendo sempre somos nós mesmos e mais 
ninguém? Isso é protelar o inevitável, ou, como se diz popularmente, “em-
purrar os problemas com a barriga”! 

Não está na hora, então, de olharmos para dentro de nós mesmos 
e vermos realmente do que somos feitos? Não está na hora de nos ques-
tionarmos sobre qual é a nossa essência geradora, quais são os segredos da 
nossa energia vital, de descobrirmos, efetivamente, a diferença entre ser e 
estar vivo? 

Será que ninguém se dá conta de que dentro de nós mesmos existe 
algo muito mais forte, acima dos nossos limites e que, às vezes, nos faz cho-
rar e refletir, nos segurando pelas mãos e nos apoiando incondicionalmente 
quando estamos caindo? Ninguém se dá conta de que existe algo que nos 
empurra para cima quando ouvimos uma música especial e que nos toca 
profundamente o coração? Esse algo que nos tira o fôlego quando nasce o 
primeiro filho, que nos modifica radicalmente na primeira paixão arrebata-
dora e, principalmente, que nos dá esperanças na hora da dor maior? Este 
é Deus, ou seja qual for o nome dado a essa força que existe dentro de cada 
um de nós, essa energia celestial! 

Sabemos que, em grande parte dessa nossa caminhada, essa luz en-
contra-se adormecida. Em alguns de nós ela é latente, e desconhecida de 
muitos por longas jornadas. É mais viva em outros, talvez menos endure-
cidos pela vida e pela descrença. 
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Pois é! 
A gente sempre acaba apelando, no pavor e no desespero, para o 

além do convencionalmente compreensível ou para qualquer coisa que 
julguemos mais capaz que nós mesmos, acima das leis materiais em que 
tropeçamos diariamente e que acabam por resolver coisa alguma na hora 
do aperto, do medo iminente. Apegamo-nos à conhecida vela de sete 
dias “milagrosa” de que falávamos anteriormente e aos seus respectivos 
resultados mágicos. Enfrentamos o problema à base de promessas ge-
ralmente impossíveis de serem cumpridas por nós ou por qualquer um 
que procure soluções num estalar de dedos ou por meio de uma varinha  
de condão. 

Sinceramente, até acho que a vela possa ter uma razão para ser acesa, 
no entanto com finalidades diferentes daquelas normalmente atribuídas 
a elas, em momentos de tamanha importância para cada um de nós. Ela 
deve representar realmente a força positiva de nossos pensamentos mais 
sublimes em sua chama angelical. 

 
As chamas que queimam nas pequenas velas acendem esperanças e apa-

gam incêndios profundos nos corações adoecidos da humanidade.
O fogo carrega minhas promessas sem horizonte, e o vento implacável 

apaga meus sonhos e minhas esperanças.
E a vida me acorda novamente todos os dias.
Bom dia tristeza, sou eu de novo de peito aberto procurando uma 

saída.
 
As pessoas têm suas limitações determinadas pelo contexto em que 

vivem e pelas condições físicas eventualmente justificáveis, porém a inér-
cia e o desânimo são atribuídos à mente, e não ao corpo. Portanto, são 
passíveis de reação pelo auto estímulo e pela auto estima, pelos impulsos 
de se reerguerem novamente por forças internas que movem suas almas e 
espíritos tão carentes. 



É isso, nossa vida é um amontoado de altos e baixos em que, para 
algumas pessoas menos preparadas, as descidas são por demais contun-
dentes, doloridas e, às vezes, fatais, porque as fórmulas de enfrentamento 
são diferentes para cada um. No entanto, na prosperidade nunca pre-
cisamos de fórmulas mágicas nem de receitas. Tudo é alegria, encanta-
mento e festa. É por isso que, quando repentinamente o barco vira na 
tempestade e surgem os desafios inesperados, o “bicho pega”, e entramos 
em rota de colisão com nós mesmos, com as nossas maiores frustrações 
e desapontamentos, surpreendendo-nos com nossa competência diante 
das adversidades. 

Claro, a lição de casa, literalmente, não foi feita corretamente, e o 
professor maior nos cobra tudo novamente até aprendermos, tantas vezes 
quantas sejam necessárias. Porque nossos atos são vigiados constantemente 
pela mão pesada que recai sobre as nossas consciências e sobre as nossas 
almas tão carentes. 

Lembram-se daquele comentário conhecido: “aquele cara não apren-
de nunca mesmo! Levou na cabeça tantas vezes e ainda não se deu conta 
das mancadas que deu na vida?”.

Pois esta é exatamente a questão! Quando tirarmos a limpo todas as 
lições, observarmos o lado positivo que nos traz a doença com o sofrimen-
to e a dor, compreendermos a perda de um ente querido, uma desilusão 
amorosa e as dificuldades maiores que se impõem, o ciclo da evolução será 
menos dolorido para nós aqui na terra, nessa curta passagem por este plano 
de tanto aprendizado. 

O grande mestre jamais nos contempla com temas de casa que 
não possamos resolver, jamais além dos nossos limites e das nossas for-
ças. Uns realizam com mais dificuldades; outros, com mais habilida- 
des para transpor os obstáculos. O objetivo é o mesmo: aprender, ab-
sorver e evoluir constantemente, metabolizando conscientemente todas 
as nossas experiências diárias no trabalho, na família e em todo tipo de 
relações humanas. 
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Pois é, meus amigos, sei que às vezes dói, dói muito, dói de- 
mais aqui dentro do peito, e nos parece irremediavelmente insuportável  
o suposto castigo e dificuldade. No entanto, vemos que não é como  
parecia inicialmente. Ninguém é perfeito e, se assim fôssemos, certa-
mente não estaríamos aqui, passando por tudo isso, sofrendo um bo-
cado para aprender, e viver seria literalmente “uma barbada” e um de- 
leite diário. 

Não devemos maltratar nosso corpo, nosso templo divino, com 
fumo, álcool, drogas e medicamentos que, na maioria das vezes, nos aju-
dam a prolongar o sofrimento criando realidades ilusórias, adiando as 
soluções. Refiro-me aos ansiolíticos, aos calmantes e aos psicotrópicos 
alucinógenos em geral, pois as coisas a serem resolvidas por nós não são 
mera ilusão. Elas são realidade dura e urgem por serem liquidadas para 
que fiquem no passado e para que não sejam diariamente proteladas por 
nossa incapacidade costumeira de tomar decisões importantes e irreme-
diáveis, pois o tempo não para, ele é implacável sempre. Vivemos à custa 
de decisões importantes em nossas vidas que, na maioria das vezes, temos 
medo de enfrentar desde muito pequenos, protelando-as, evitando con-
frontos pelo medo de ouvirmos o inesperado, além de nossas expectativas 
idealizadas, ou um rotundo “não”, muitas vezes das pessoas que nos são 
mais caras, próprio da natureza humana enfraquecida pela evolução pré-
histórica e lenta de seus espíritos tão carentes. 

Infelizmente, todos os atributos materiais são necessários, por-
que, neste plano, as coisas funcionam dessa forma. Não vamos deixar  
de chorar pela perda de um ente querido, pela dissolução de um lar, 
pela dor de cotovelo, pela desilusão amorosa ou pela doença de um filho 
amado, de um amigo ou por um simples momento de saudade de alguém 
que se foi. 

Já ouviram falar na expressão “chorar lava a nossa alma”? 
Esse lamento, apesar de fazer parte do grupo das tristezas e de-

cepções, de uma forma ampla em nível espiritual, até pode ser consi-



derado saudável como desabafo, pois, nessas horas amargas, as lágrimas 
nos libertam de todo aquele aperto no peito, das angústias, daquilo que 
queremos falar e não podemos, e apenas choramos. Libertam-nos do so-
frimento reprimido, da dor, muita dor e de sofrimento contidos, quando 
nossa voz não tem força de expressão porque nos escondemos atrás do 
acanhamento e da vergonha. 

Suplicamos, sim, e pedimos socorro sempre nas horas de aperto, as-
sim como faz essa irmã que chega neste momento entre nós pedindo ajuda 
e ouvindo a força maior, por meio desta mensagem, ensinamento na força 
do Pai celestial. 

 
Filha amada
Debrucei-me sobre teu leito de dor e sofrimento hoje. 
Acompanhei cada lágrima de sofrimento que escorria sobre teu rosto 

triste, pois teu coração me invocou e eu vim a ti filha, porque sempre estive ao 
teu lado o tempo todo.

Mas teus ouvidos nunca me escutaram e teus olhos turvos de chorar não 
me viram.

Foi preciso que a dor te mostrasse o caminho para vindes a mim nesta 
hora tão difícil da tua vida.

Este colo que te dou agora filha, eu te dei a vida toda, o tempo todo e não 
percebestes com os olhos do coração.

Carreguei-te em meus braços nos momentos mais atribulados da tua 
vida e, assim mesmo, duvidastes do meu amor por ti todos os dias de tua exis-
tência.

Olha esta luz de paz e de amor que te cobre neste abraço amoroso que 
te dou agora, porque neste momento especial somos apenas uma alma, sempre 
fomos um, seremos sempre um.

Teu espírito sou eu em ti filha, na tua alegria, nas tuas lágrimas, no teu 
sofrimento, na tua dor. No teu desespero eu te busquei lá em baixo, quando 
estavas tão fundo, mas nem tanto que eu não pudesse alcançar com as mãos do 
perdão as tuas mãos do medo.
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Sempre posso alcançar, porque não te deixo ir tanto que não pos- 
sas aguentar filha, mas é preciso que saibas o quanto é difícil esta cami-
nhada.

Mas meu pai: 
Será que agora é tarde demais, errei tanto e pequei contra ti, somente 

contra ti eu pequei nesta vida e contra mim mesma também.
Cura a minha alma vazia e purifica meu espírito doente e cansado de 

tanta dor e sofrimento.
Minha filha amada: 
Não, teu espírito não está doente, apenas confuso e sem quaisquer hori-

zontes palpáveis.
Hoje, a minha morada no teu coração está habitada, e eu acredito na 

tua sinceridade, e não era preciso tanto sofrimento para que pudesses abrir teus 
olhos lindos para mim.

A porta sempre estará entreaberta para entrares, suba os degraus da esca-
da como eu te ensinei desde que te concebi como luz, um por um, mesmo que 
um dia eu te abençoe com asas.

Porque tu és eternamente meu anjo de amor e de muita paz.
Te amo para todo o sempre, na eternidade.
Eu sou teu PAI, que te ama muito.
Jamais se esqueça disso na raiz de teus pensamentos mais sublimes que 

nascem em teu coração.
E eu estarei lá.
Acredite. 
 
Triste lamento, não? 
Dói fundo. 
No entanto, mais uma lição é terminada. O professor corrige o tema 

e nos deixa outros temas, às vezes mais leves, até que nos conceda, tempo-
rariamente, as férias tão almejadas. 

Daí amigo, nos reservam e nos esperam os mais importantes de-
safios para quem acha que na prosperidade e na harmonia temporárias 



não precisamos vigiar nossos atos e nem necessitamos de fórmulas para 
segurar tudo para que não desabe sobre nossas cabeças. Saber adminis-
trar o sucesso, repentino ou não, e a felicidade é tão ou mais difícil do 
que chegar a eles, porque a queda, às vezes, é brutal e irrecuperável para 
alguns menos hábeis. 

Estas são provações fortes em nossas vidas, quando nos são dados 
todos os instrumentos de glória e não sabemos como usá-los e afundamos 
abraçados com a saída em nossas próprias mãos trêmulas e incapazes de so-
luções simples. Isso ocorre porque buscamos respostas sempre complicadas 
e pirotécnicas, quando as soluções estão tão perto de todos nós e não nunca 
percebemos nada, pois não valorizamos os sublimes detalhes, e porque 
Deus mora definitivamente neles. 

Guarde bem esta frase novamente: “a mão que dá pelo merecimen-
to de cada um é a mesma que toma de volta na hora certa pela incom-
petência de nossas decisões e pelo gerenciamento do nosso destino, sob 
o jugo do grande Pai”, por cuspirmos em nosso prato de comida por ele 
servido. 

Puxa, quando tudo parece que vai ficar mais fácil, a coisa complica 
um bocado para nós, não?

Na realidade, nós é que podemos ou não complicar tudo! Não 
ponha Deus no meio dessa confusão provocada por nossa própria incom-
petência, como sempre! Até acho que nosso destino está traçado, mas o 
futuro não é imutável. No entanto, Deus nos deu todos os instrumentos 
para modificarmos nossa trajetória de vida, ou não, ao nosso desejo e 
decisão própria. 

É o conhecido livre-arbítrio. 
Assim, durante o momento da prosperidade, cabe a nós provarmos, 

cada vez mais, o nosso merecimento pelas conquistas obtidas, mesmo que 
fáceis aparentemente por sermos constantemente testados. Temos que pro-
var nosso merecimento por meio da caridade, do amor ao próximo e de 
todas as formas que não envolvam ganância, egoísmo ou que impliquem 
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em passar por cima de alguém para o sucesso tão desejado, à custa da força 
material, arrebentando o próximo inapelavelmente. 

Se estas lições aprendidas nessa fase forem absorvidas com sabe-
doria, tenho a absoluta certeza de que será um período extremamente 
próspero e de prolongada tranquilidade para nós, se envolvido com 
doses de amor, pois estamos interagindo com um Deus rico, bondoso, 
misericordioso e, ao mesmo tempo, duramente implacável no julga-
mento de sua criação quanto suas atitudes e condutas neste plano de 
provações e evolução espiritual. 

Meus amigos, diariamente, nos submetemos às leis da vida, da na-
tureza, do Mestre maior e seus mandamentos sagrados. Nada disso sig-
nifica que devamos, simplesmente, ficar aguardando os acontecimentos 
derramarem-se em nossa frente como um filme premeditado. Esse Deus 
criou a todos nós para o crescimento, progresso material e espiritual, 
porque estes andam juntos sempre nessa vida, podem apostar nisso efe-
tivamente. 

Com certeza é a hora de enxugarmos as lágrimas, de acendermos 
a luz em nossos corações encolhidos e de pedirmos com fé, porque as 
portas certamente se abrirão. Aí é a hora, sim, de acender aquela vela 
de sete dias, pedindo ao grande mestre e aos seus mensageiros de tanta 
luz que, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concedam não a 
solução, mas o caminho e os instrumentos certos para obtê-la pelo nosso 
próprio esforço e merecimento, nos perdoando pelos tropeços, pela nos-
sa santa ignorância bíblica e jurássica e nos amparando nos momentos 
mais atribulados em seus braços. Pedir para que guiem nossos passos nos 
lembrando carinhosamente do colo amado de nosso pai e de nossa mãe, 
ainda presentes para alguns e subliminarmente na memória saudosa de 
outros, sempre nos amando incondicionalmente sem esperar nada em 
troca, nunca. 

Devemos, então, pedir orientação e força para que nossas próprias 
pernas nos conduzam pelo caminho correto, pedir a semente para que 



possamos plantar e construir nosso futuro, colhendo o que semeamos 
durante o desenrolar de nossas vidas, através de cada palavra e de cada 
atitude. 

Com a chegada de uma nova era , neste terceiro milênio, é a hora de 
retirarmos o ódio de nossos corações, os rancores e as desavenças, reatando 
com nossos desafetos que muitas vezes são potencialmente nossos maiores 
amigos, abandonados por nossos erros infantis e tão bobos. Ainda que 
difícil nos pareça, é hora de desfazermos os nós, passando uma borracha 
no passado triste que somatiza nos adoecendo e nos trazendo sofrimentos 
quando carrega fardos protelados e não liquidados. 

Todos sabemos onde dói mais a ferida, e onde sentimos o peso 
da mão do Pai nos amassando a consciência todos os dias quando colo-
camos a cabeça no travesseiro, à noite, nos corroendo por dentro, ma-
tando o que resta de bom e as esperanças dentro da gente. Ele conhece 
todas as nossas necessidades. Nossos erros são muitos, porém o amor de 
Deus por nós é muito maior que isto! Podemos descobrir um tesouro 
lindo dentro de cada um de nós quando mergulhamos em nossa essên-
cia ainda desconhecida. 

Não podemos jamais apagar as coisas maravilhosas e agradáveis que 
passamos nesta vida, porque elas também somam, ensinam, nos fazem 
crescer, nos emocionam, na maioria das vezes, positivamente quando as 
recordamos de maneira saudável, servindo geralmente de estímulo para 
novas conquistas. A felicidade se inicia quando começamos a descobrir 
as coisas boas que existem dentro de cada um de nós. Não esquecer, tam-
pouco, os saldos positivos dos momento tristes, que alimentam nosso 
espírito, ou consciência, com novas verdades, enriquecendo nossa baga-
gem espiritual. 

Assim caminha a humanidade, respeitando o ciclo da vida, re-
parando erros, cometendo novos erros, poucos fazendo a caridade do 
coração, poucos atos de amor espalhados por aí, além de grandes arbi-
trariedades cometidas, atos de extremo ódio, rancor e maldade, como 
os esquecidos, ou pouco lembrados, tristes momentos de guerra do 
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passado. No entanto, todos esquecemos: “muitos serão os chamados, e 
poucos, os escolhidos”. 

Que esta simples mensagem sirva de estímulo aos amigos que se 
encontram à espera de fórmulas mágicas de vida, de receitas fáceis e de 
velas milagrosas com seus pedidos embrulhados para presente, de ca- 
ras e falas sofridas, de choramingos e lamúrias encomendados, de esper-
tos de mãos dadas com fadas e magos, enganando a si mesmos e a mais 
ninguém. 

 
 


