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NOSSO CAMINHO 

 
 
 

Eventualmente você vai encontrar em seu caminho milhares de pessoas de 
todos os tipos, cada uma com uma personalidade própria, muitas de caráter 
parecido, com princípios e crenças idênticas, mas vão ser apenas algumas que 
vão lhe chamar a atenção e fazer com que você crie laços duradouros. 
As pessoas que tem o dom de nos fazer sentir bem existem e existem para que 
nós consigamos seguir este caminho, que vai sendo determinado por nossas 
pequenas ou grandes ações. Sabemos que o dia de hoje é o que realmente 
importa, também está visivelmente certo que nem de longe foge das nossas 
mentes, fantasias ou expectativas partir um dia sem realizar algo que seja do 
melhor modo de grande proveito para as pessoas que nos amam. Deixar de 
pensar que o amanhã também nos pertence seria desacreditar em mais 
oportunidades de crescer. 
Por muitas vezes complicamos o que é tão simples, deixamos de ver a beleza 
que nos cerca e só paramos para reclamar do que não dá certo. 
Li em algum lugar que “Deus é extremamente simples somos nós quem 
pensamos nele como algo complicado”. E isso é bem verdade mesmo se 
pararmos para analisar que ele de modo tão simples demonstra de modo tão 
excepcional a cada dia que vale a pena acordar para a vida que ele nos deu, 
mesmo que existam problemas demais a resolver e complicados demais aos 
nossos olhos ou então de difícil solução.  
Mas é claro, o que ocorre é que parece tão mais fácil para nós ignorarmos tudo 
isso e fecharmos os olhos ou taparmos os nossos ouvidos para não entendê-lo, 
que simplesmente o fazemos. E ao invés de agirmos com o coração, agimos 
com o desespero e com a voz da complicação. 
É claro que existem mil possibilidades de realizações como também podemos 
dizer que existem mil e uma de fracassar, mas isso é uma questão bem 
relativa, pois são nossas atitudes que criam o que seguimos. 
Cada um de nós tem a capacidade de ter o melhor caminho, carregamos 
grandes mistérios desconhecidos para os outros e para nós mesmos. 
O melhor caminho vai ser sempre aquele que nos fizer crescer, compreender 
melhor as pessoas, a interagir em busca de melhores relações, afastando-nos 
daqueles que nos fazem fugir de nós mesmos, se por a venda, sujeitar-se a 
humilhação e a entrega ao negativismo. 
Tenhamos na nossa vida mais atenção aos seus significados e sentidos, pois 
ela dimensiona para assim avançarmos á sua frente equilibrando-a; planejando 
e crescendo em inovação. Deixemo-la fluir, pois o mais valoroso é estarmos 
aprendendo e usando este aprendizado com a liberdade de amar, inovar e 
renovar novos caminhos. 
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