014 - “GASTE TEMPO COM QUEM VALE A PENA GASTAR”
“Conte-me com quem andas que lhe direi quem és!” é uma
expressão bastante popular que indica que é possível identificar as
qualidades de uma pessoa pela companhia que ela mantém. Pais e mães
de família utilizam largamente essa expressão para orientarem filhos e
filhas quanto a má influência de algumas companhias nada
recomendáveis para quem deseja construir relacionamentos saudáveis e
duradouros. Eles têm, de fato, toda razão, pois sabem muito bem em
quais tipos de confusões e de problemas seus filhos e filhas poderão ser
envolvidos se continuarem com tais companheiros(as). Eles desejam
apenas evitar constrangimentos para os(as) filhos(as), para eles
mesmos, para a família. O Apóstolo São Paulo ensinou que “Não vos
enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes.”
Gente deprimida, atrai gente deprimida. Um fracassado, se sente
mais cômodo ao lado de outro fracassado. As pessoas vazias se sentem
atraídas por outras vazias, e com isso nunca deixam de ser vazias. Gente
moral e emocionalmente carente, encontra com facilidade a companhia
dos seus iguais...
Por outro lado, as pessoas bem-sucedidos se reconhecem, se
respeitam e se atraem, pois sabem seguir "sozinhas" porque já
aprenderam a conviver seguramente consigo mesmas, aprenderam a
zelar pela honradez, a buscar comportamentos éticos e a respeitar e a
conviver de maneira justa e sábia com o semelhante, seja no lar, com
amigos, no trabalho, na escola, na Igreja, em momentos de lazer, enfim,
pela vida a fora.
Saiba, prezado(a) leitor(a), que as pessoas com as quais Você
convive têm um enorme impacto em “quem” Você se torna. Por isso,
procure manter-se ao lado de gente que esteja em um nível superior ao
seu em habilidades, conhecimentos e atitudes; gente que o pressione a
crescer; gente que tenha algo a ensinar e que o ajude a se tornar um ser
humano melhor, um profissional mais especializado, um estudante mais
aplicado e interessado em desenvolver o melhor de si. Gaste seu tempo
com quem vale a pena gastar! Selecione para sua companhia quem está
adiante de Você no vaivém da vida, nas atividades de trabalho ou de
estudo. Seja sempre sábio e cortês para se afastar das pessoas ou de
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grupos que não lhe sejam convenientes ou que nada têm a acrescentar
como experiência positiva de vida.
Não se sinta temeroso ou inseguro caso tenha falhado em algo que
se dispôs em fazer bem feito, ou até mesmo, se sofreu decepções com
amizades que lhe pareciam convenientes, pois “errando é que se
aprende”. Extraia o máximo de cada percalço e use o que aprendeu para
tomar decisões melhores e mais seguras; para agir com prudência; para
aprimorar seu discernimento na escolha das suas amizades, das suas
companhias...
Sempre avante, prezado(a) leitor(a)! Confiem em Deus Pai e nos
Seus Santos que tudo em sua vida irá bem! Até breve!
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