015 - “SUAS AÇÕES REFLETEM QUEM VOCÊ É”
Será que a vida em sociedade seria melhor se as pessoas fossem
constantemente filmadas e se corressem o risco de ter as suas ações
desvendadas ao público?
Certamente, haveria menos fofocas e intrigas nos ambientes de
trabalho, nas escolas, nas famílias, nos grupos de amigos ou em qualquer
atividade que dependa de interação dos participantes. Haveria, inclusive,
menos comentários grosseiros desnecessários entre os envolvidos. Sem
a perda de energia com esses disparates, as pessoas poderiam conviver
melhor; crescer juntas em conhecimento, habilidades e atitudes,
também poderiam ser muito mais felizes.
“Quem anda com os sábios será sábio; mas o companheiro
dos tolos sofre aflição” é um dos alertas do Livro de Provérbios,
lembrete sempre oportuno para aqueles que se esforçam para zelar de
sua imagem e de suas ações.
Mas, não espere que instalem câmeras, ocultas ou não, pois Você
pode construir a cada dia um roteiro de vida mais honesto, mais bonito
e mais ético. Preste atenção em suas emoções e, principalmente, na
maneira como as expressa. Sempre que tiver dúvida de como agir com
as pessoas, ou em relação a elas, pense em como gostaria que agissem
com Você.
Manter a honestidade das ações diante de assuntos como carreira,
família, amigos e boas lembranças sempre será a opção mais nobre para
agir, para trocar ideias, ou para um simples “bate-papo” entre
conhecidos, amigos ou colegas de trabalho. O resultado será uma
imagem e uma consciência preservadas e honradas, inclusive, é atitude
que muito colaborará para a boa convivência e, certamente, o(a) ajudará
a se livrar de desentendimentos desnecessários e a escapar de
armadilhas ardilosas que só desencadeiam situações desagradáveis.
Seja ético e construa relacionamentos mais saudáveis, tanto
pessoal como profissionalmente. “Bem-aventurado o homem que
não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
Página 1
Rua Baguari, 158 – Tatuapé – São Paulo – SP – CEP 03084-900 – Fone (11) 2941-7066 – (Copyright © desde 1954)
www.igrejaapostolica.org – www.horamilagrosa.org

escarnecedores...” ensinou o Salmista Davi ao seu tempo. Falando em
nome da Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, por diversas vezes,
direcionou esse mesmo ensinamento para muitos; bem-sucedidos foram
aqueles que acataram e passaram a agir conforme as recomendações
desse Santo de Deus.
Você, prezado(a) leitor(a), é uma pessoa em quem se pode confiar;
que inspira confiança, quer esteja sozinho ou em grupo? Pense nisso e...
Até breve!
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