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A Conquista da Sabedoria
Desde a mais remota antiguidade cada espírito desenvolve a escala de valores morais
que lhe cumpre atender a harmonização do intelecto com a emoção da razão, com a
bondade e a harmonização, o conhecimento com o sentimento.
Trata-se de um empreendimento de longo e demorado curso, que se origina interiormente
e se expande preenchendo os espaços mentais e emocionais do indivíduo.
Percebe-se que os seres vivos não são o que aparentam.
A sabedoria encontra-se em germinação em todos os seres, aguardando os fatores que
lhe propiciem a exteriorização das possibilidades latentes, que se transformarão em
atitudes e comportamentos superiores.
Temos convicção que a sabedoria é a benção que não chega total e completa para
ninguém.
No transcurso das diversas existências cada espírito desenvolve a escala de sua luz
intelectual, que o tempo revela e permite agigantar-se para alcançar a ﬁnalidade essencial.
Quem comtempla uma semente, jamais poderá perceber o milagre que oculta.
Ninguém vê o vegetal em que se transformará às ﬂores que desabrocharão perfumadas,
os frutos saborosos ou não, que surgirão multiplicados as futuras sementes.
Na juventude quando brotam as energias dominadoras, a arrogância predomina na
natureza humana, tornando o indivíduo, não raro, exigente, intolerante, agressivo.
À medida que as experiências adornam o caráter com paciência, a sabedoria se
apresenta nas suas primeiras manifestações, que podem ser identiﬁcadas como
humildade, gentileza, compreensão, tolerância...
Essa operação ocorre no ser interior, que se torna compassivo e generoso, por
compreender que as criaturas são diferentes e transitam em níveis de desenvolvimento
intelecto-moral muito diversiﬁcados.
Muitas vezes é doloroso porque exige humildade e coragem para reconhecer-se quando
se está errado e se devem pedir desculpas.
Todos erram aprendendo por meio das experiências perturbadoras, como não reincidir
no desequilíbrio.

Felizmente, mesmo ignorante esse processo de crescimento, que é natural e automático,
as criaturas humanas dão-se conta da necessidade de buscarem o aperfeiçoamento
moral e espiritual, a ﬁm de se tornarem plenas.
A plenitude é meta que se deve alcançar e que encontra inata em todos os seres
pensantes.
A sabedoria busca sempre horizontes mais amplos até perder-se na inﬁnitude, sem se
afastar da realidade em que se deve ﬁxar.
O amor desempenha um papel fundamental para a conquista da sabedoria.
Por meio dele os sentimentos se ampliam abraçando os demais seres que encontra
pela frente e não deixando pegadas de amargura ou de ressentimento pelos caminhos
decorridos.
Logo depois, o conhecimento que decorre do estudo, da observação, dos diálogos de
reﬂexão e do aprofundamento no contexto das informações, encarrega-se de ilustrar o
individuo que, amoroso, empreende a marcha do saber para ser livre encontrando a
verdade.
Sabedoria é uma experiência feliz em favor do tornar-se e permitindo que Deus interno
domine todas as paisagens do ser externo.
Sejamos humildes na busca de nossa sabedoria.
(Desconheço o Autor)

