
Mesmo assim... 
Vivemos um momento na face da Terra que, por vezes, parece que todos os valores morais estão em baixa.  

  

E você, que está buscando construir suas mais nobres virtudes, em muitos momentos se sente enfraquecido pelo próprio mundo 

à sua volta.  

  

Quando age com honestidade, comentam que você é tolo, que está remando contra a maré, em vez de fazer o que todo mundo 

faz. Mas se você quer ser grande perante sua consciência, seja honesto mesmo assim.  

  

Se procura balizar seus atos na justiça, ouve que essa atitude é de a um alienado, vivendo num mundo em que vence sempre o 

mais forte. No entanto, se você confia na justiça divina, seja justo mesmo assim.  

  

Se está construindo um lar apoiado nas colunas sólidas da fidelidade, é comum ouvir gargalhadas insanas ou comentários 

maldosos a respeito do seu comportamento. Seja fiel mesmo assim.  

  

Quando seu coração se compadece, diante dos infelizes de toda sorte, não falta a zombaria daqueles que pensam que cada um 

deve pensar em si próprio, ignorando os sofrimentos dos irmãos de caminhada. Tenha compaixão mesmo assim.  

  

Se dedica algumas horas do seu dia, voluntariamente, em favor de alguém, rico ou pobre, que precisa da sua atenção e do seu 

carinho, percebe as investidas da maldade daqueles que pensam que nos seus atos há uma segunda intenção. Seja fraterno e 

solidário mesmo assim.  

  

Quando você age com sinceridade, com lealdade, é comum ser taxado de insensato, fugindo do comum em que muitos usam de 

subterfúgios mesquinhos para conseguir o que desejam. Seja sincero e leal mesmo assim.  

  

Se, diante das circunstâncias do dia-a-dia, você revela sua fé em Deus e em Suas soberanas Leis, e é chamado de piegas ou 

crédulo, mantenha sua fé mesmo assim.  

  

Se em face de tantos desatinos no campo da sensualidade e na falta de decoro que assola grande parte dos seres, você deseja 

manter-se íntegro e recatado e é chamado de louco, mantenha-se íntegro e recatado mesmo assim.  

  

Quando aqueles que se julgam acima do bem e do mal tentam apagar a chama da esperança que você acalenta no íntimo, 

afirmando que a esperança é a ilusão da mediocridade, mantenha a esperança mesmo assim.  

  

E, por fim, mesmo que alguém tente roubar a sua coragem de continuar lutando e acreditando em dias melhores, mantenha sua 

coragem e continue acreditando mesmo assim.  

  

Ao findar sua jornada terrestre, e só então, você poderá contemplar a ficha de avaliação do seu desempenho. Somente você será 

responsabilizado por seus atos. E tenha a certeza de que todos aqueles que tentaram desviá-lo do caminho reto não estarão lá 

para lhe dar apoio...  

  

Pense nisso!  

  

Madre Teresa de Calcutá, dentre tantos conselhos preciosos que legou à humanidade, deixou um conselho especial para aqueles 

que desejam construir na intimidade as mais nobres virtudes, dizendo:  

  

Muitas pessoas são irracionais, ilógicas e egocêntricas. Ame-as, mesmo assim.  

  

Se você tem sucesso em suas boas realizações, ganhará falsos amigos e verdadeiros inimigos. Tenha sucesso, mesmo assim.  

  

O bem que você faz será esquecido amanhã. Faça o bem, mesmo assim.  

  

A honestidade e a franqueza o tornam vulnerável. Seja honesto, mesmo assim.  

  

Aquilo que você levou anos para construir, pode ser destruído de um dia para o outro. Construa, mesmo assim.  

  

Os pobres têm verdadeiramente necessidade de ajuda, mas alguns deles podem atacá-lo se você os ajudar. Ajude-os, mesmo 

assim.  

  

Se você der ao mundo e aos outros o melhor de si mesmo, você corre o risco de se machucar. Dê o que você tem de melhor, 

mesmo assim. 

  

  

  

 

Texto da Equipe de Redação do Momento Espírita 
 


