Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos à Vós. Amem
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Da caridade ameaçada

Há algum tempo, minha mulher ajudou um turista suiço em Ipanema, que se dizia vítima de pivetes. Num sotaque carregado, falando péssimo portugues, afirmou estar sem passaporte, dinheiro, lugar para dormir. 
Minha mulher pagou-lhe um almoço, deu-lhe a quantia necessária para que pudesse passar uma noite no hotel enquanto contactava sua embaixada, e foi embora. Dias depois, um jornal carioca noticiava que o tal “turista suiço” era na verdade mais um criativo malandro, fingindo um sotaque inexistente, abusando da boa-fé de pessoas que amam o Rio, e  desejam desfazer a imagem negativa – justa ou injusta – que tornou-se o nosso cartão postal. 
Ao ler a notícia, minha mulher fez apenas um comentário: “não é isso que irá me impedir de ajudar ninguém.” 
Seu comentário me fez lembrar a história do sábio que, certa tarde, chegou à cidade de Akbar. As pessoas não deram muita importância a sua presença, e seus ensinamentos não conseguiram interessar a população. Depois de algum tempo, ele tornou-se motivo de riso e ironia dos habitantes da cidade. 
Um dia, enquanto passeava pela rua principal de Akbar, um grupo de homens e mulheres começou a insulta-lo.  Ao invés de fingir que ignorava o que acontecia, o sábio foi ate eles, e abençoou-os.
Um dos homens comentou:
- Será que, além de tudo, estamos diante de um homem surdo? Gritamos coisas horríveis, e o senhor nos responde com belas palavras!
- Cada um de nós só pode oferecer o que tem – foi a resposta do sábio. 
 

Conto – Como a trilha foi aberta

Na edição n. 106 do Jornalinho, (Portugal), encontro uma história que muito nos ensina a respeito daquilo que escolhemos sem pensar:
Um dia, um bezerro precisou atravessar uma floresta virgem para voltar a seu pasto. Sendo animal irracional, abriu uma trilha tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo colinas.
No dia seguinte, um cão que passava por ali, usou essa mesma trilha para atravessar a floresta.Depois foi a vez de um carneiro, líder de um rebanho, que vendo o espaço já aberto, fez seus companheiros seguirem por ali.
Mais tarde, os homens começaram a usar esse caminho: entravam e saíam, viravam à direita, à esquerda, abaixavam-se, desviavam-se de obstáculos, reclamando e praquejando – com toda razão. Mas não faziam nada para criar uma nova alternativa.
Depois de tanto uso, a trilha acabou virando uma estradinha onde os pobres animais se cansavam sob cargas pesadas, sendo obrigados a percorrer em três horas uma distância que poderia ser vencida em trinta minutos, caso não seguissem o caminho aberto por um bezerro.
Muitos anos se passaram e a estradinha tornou-se a rua principal de um vilarejo, e posteriormente a avenida principal de uma cidade. Todos reclamavam do trânsito, porque o trajeto era o pior possível. 
Enquanto isso, a velha e sábia floresta ria, ao ver que os homens tem a tendência de seguir como cegos o caminho que já está aberto, sem nunca se perguntarem se aquela é a melhor escolha.

REFLEXOES DO GUERREIRO DA LUZ 

Na vibração correta

O  guerreiro  da luz sabe que é impossível viver em  estado  de completo  relaxamento.
 Aprendeu com o arqueiro que, para disparar  sua  seta  a distânncia, é preciso manter o arco bem esticado. Aprendeu com  as estrelas que só a explosão interior permite seu brilho. O guerreiro repara que o cavalo, no momento  de ultrapassar um obstáculo, contrai todos os seus músculos.
 Mas ele jamais confunde tensão com nervosismo.

Disciplina e compaixão

O guerreiro da luz sempre consegue equilibrar Rigor  e  Misericórdia. Para atingir seu sonho, precisa de uma vontade  firme - e de uma imensa  capacidade  de entrega.
 Embora tenha um objetivo, nem sempre o caminho  para atingi-lo é aquele que imagina.
Por isso, o guerreiro usa a disciplina e a compaixão. Deus jamais abandona seus filhos - mas Seus desígnios da  Providência  são  insondáveis, e Ele constrói nossa estrada usando nossos próprios passos. 
Usando a disciplina e a entrega, o guerreiro não deixa que seus  gestos se transformem em rotina. O hábito nunca pode comandar movimentos importantes.

Aceitando o destino

No momento em que começa a andar, um guerreiro da luz reconhece o Caminho. Cada  pedra, cada curva, lhe dão as boas vindas.  Ele identifica-se com  as  montanhas e riachos, vê um pouco de  sua  alma  nas plantas, nos animais,  e nas aves do campo. 
Então,  aceitando a ajuda de Deus e dos Sinais de Deus,  deixa que  sua  Lenda Pessoal  o guie em direção as tarefas que a vida lhe reserva.  
Em certas  noites não tem onde dormir, em outras sofre de insônia. Descobre o sofrimento de certas ilusões perdidas, e o desespero de esperar muito por momentos importantes. 
 "Isto faz parte", pensa o  guerreiro. "Fui eu quem decidiu seguir por aqui".
Nesta  frase está todo o seu poder. Ele escolheu a estrada  por onde anda, e não tem do que reclamar.
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