O VALOR DA LEALDADE
Helena Rauduvinich

COM JESUS

A lealdade é conhecida com uma das belas virtudes
humanas, mas é com tristeza que constatamos que no
mundo ainda corrupto em que vivemos, não são
muitos os seres possuidores dessa qualidade.
Ser leal signiﬁca ser ﬁel, dedicado, sincero e ﬁrme
nos compromissos assumidos, na sustentação de ideais
superiores e na perseverança dos postulados
abraçados.
Em alguns momentos da vida o ser humano
costuma ser desleal, pois nem sempre consegue pautar
seus atos pela correção. É o egoísmo, a base de todos os
vícios, que nos leva à deslealdade. O ser egoísta não se
envergonha em atraiçoar aquele que lhe estende a mão
amiga. Quantos por interesses ﬁnanceiros, orgulho e
vaidade, dão as costas para um amigo, um ser querido
? O desleal é um doente da alma e nos cabe perdoá-lo e
não julgá-lo. Jesus nos convida a pagar o mal com o
bem, a oferecer a outra face, a perdoar constantemente.
Quanto mais grave a deslealdade, maior é o valor do
perdão. Ante a deslealdade de um amigo, de um ser
querido, recorramos à prece, já que a oração acalma
nosso coração, ilumina nossos momentos. Quanto
aquele que nos agride o coração, a questão é entre ele e
Deus. É importante manter a conﬁança em nosso
Criador, sendo ﬁel a Ele e, essa ﬁdelidade deve se
expressar na vivência do ideal do belo e do bem. A
verdadeira caridade é a que não espera
reconhecimento, que não contabiliza benefícios. Se
ﬁzermos um bem a alguém, que seja por amor a Deus,
pelo prazer de fazer o bem, pela alegria de ver nossos
irmãos em humanidade, felizes. As facilidades
materiais desaparecem no pó, mas a dignidade
espiritual conquistada, durará para sempre.
Paulo de Tarso foi ﬁel a Jesus e defendeu Sua
mensagem mesmo sob incompreensões, pedradas,
injúrias, maus-tratos. Perdeu ele o cargo no Sinédrio,
os amigos, a herança e o respeito dos pais, mas
manteve-se ﬁel ao Mestre. Há momentos em nossa vida
que somos convocados a assumir posições, sustentar
nossos ideais, expor nossos pontos de vista,
defendendo-os com ﬁrmeza. Os ideais elevados sempre
resistem às transições, aos homens, ao tempo e
circunstâncias. “Ser ﬁel no pouco nos fortalece para ser
ﬁel nas grandes decisões”.
Abraçados pela nossa fé, procuremos amar, servir,
sendo leais a Deus, a nós mesmos, aos ideais
superiores, nos mantendo dedicados até o ﬁm.

Com Jesus, a vida adquire novo sentido.
A diﬁculdade se faz bênção.
Dor é alegria
Tristeza é a véspera da consolação.
A luta construtiva produz a
tranquilidade da consciência.
Trabalho é condição de felicidade.
A sombra é a fonte da luz.
A lágrima é pérola do sentimento.
Desprendimento é o caminho
da posse verdadeira.
Renúncia é aquisição.
Sacrifício é a estrada para as alturas.
É por isso que o Natal, em qualquer parte,
unindo as criaturas na mesma faixa de
compreensão e solidariedade humana, será
sempre a estrela do amor e da esperança em
cada coração.

Emmanuel

*Do Livro Conﬁa e Segue/ Psicograﬁa de
Francisco Cândido Xavier

Convidamos todos a participarem conosco!
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CHURRASCO DE VERAO!
Dia 6/agosto das 12:00 às 5:00 pm

A sua participação
ajuda na manutenção do
CELD.
Adultos $30
Crianças:
de 7 a 12 anos $15
até 7 anos Gratuito
ATENÇÃO VEGETARIANOS:
Teremos grande
variedade de saladas
e vegetais grelhados!

Residência Família Sum
837 Van Buren Ave, Elizabeth, NJ
Para mais informações e doações,
consulte Valter Zago

