
 
Que tal abrirmos nossos corações às vezes endurecidos pelas fragilidades que a vida vai  
nos apresentando? 
Aí vão algumas dicas que tento usar na minha vida: 
  
1º, precisamos ter sabedoria. É possível ter muito conhecimento e não ter sabedoria. 
Esta  surge no coração que se abre para compreender e transformar apegos e dúvidas na 
certeza de que podemos ter e saber tudo o que necessitamos quando nos conectamos 
com Deus.  
“Resplandecente é a Sabedoria, e sua beleza é inalterável: os que amam descobrem-na 
facilmente. Os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam” 
Sabedoria 6-12,13 
  
 Procurar a luz.  Se nos encontrarmos no escuro, não iremos conseguir empurrar a 
escuridão para fora com as mãos ou com a mente. Para fazer desaparecer as sombras é 
preciso acender uma luz. 
Visualize agora em seu coração uma luz que se expande e irradia o bem para tudo que 
está a sua volta. 
“Mas aquele que pratica a verdade, vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas 
obras são feitas em Deus” 
João 3-21 
  
Ter compaixão, ou seja, compreender o outro tendo atitudes positivas e com isso atrair o 
amor que transforma e cura. 
  
Desapego, deixar o passado e as preocupações com o futuro de lado e viver no momento 
presente.  
  
Ser fraterno, e com isso aceitar amorosamente as pessoas, e consequentemente, atrair as 
melhores situações para nós e para os que nos rodeiam. 
  
Caminhar na Fé nos cura de toda dúvida e hesitação removendo barreiras e nos dando 
força e coragem para aceitar as fragilidades da vida sem medo. 
Disse o Senhor: “Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: 
Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá” 
Lucas 17-6 
  
 Compreender os nossos irmãos sem julgamentos e palavras que ferem. 
Perdoar a si mesmo para aprender a aceitar cada pessoa como ela é e com isso nos 
libertar de todas as mágoas que possam vir  acumular em nossos corações. 
“Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; perdoai, e 
sereis perdoados” 
Lucas 6-37 
  
A bondade nos inspira a cuidar amorosamente de nossos relacionamentos com as 
pessoas,  animais,  natureza e perceber no coração a nossa interdependência e assim, 
agradecer a cada um por ser exatamente como são. 
“Vós conheceis a bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por 
vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza” 
Coríntios 8-9 



  
Amor, o sentimento mais importante de todos,  amor de verdade, puro, de coração 
aberto, a Deus que nos guia, nos guarda e nos protege e aos nossos irmãos, fazendo 
assim com que nos tornemos pessoas melhores a cada novo dia da nossa caminhada. 
“Eis o meu mandamento: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem 
maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos” 
João 15-12,13  
  
Estar disponível de coração a DEUS e com isso alcançar a felicidade completa. 
 
Cyntia 
  
 


