
A PACIÊNCIA É ALIMENTO INDISPENSÁVEL DA ALMA 

Há que se ter boa vontade com tudo e com todos. Entender que as pessoas se 
comportam de acordo com o seu momento evolutivo e que as relações se 
desenvolvem conforme as possibilidades dos seres.  

Podemos oferecer o nosso melhor diante de qualquer acontecimento, sabendo 
que a paciência nem sempre exclui uma atitude enérgica. Ao contrário, ela tem 
que se fazer presente, principalmente, nos momentos que exigem firmeza nas 
ações. Ser paciente não significa ser permissivo com o mal, cegos à injustiça, 
tolerantes com a violência ou omissos ao erro, quando se apresenta a 
responsabilidade de agir.  

Existe a hora de esclarecer e ajudar, sinalizando a possibilidade de outra rota. 
No entanto, essa indispensável interferência é bastante delicada e revela muito 
de si mesmo. Por isso, deve ser feita com cuidado para que não seja um 
exercício de orgulho e vaidade do ego, que se satisfaz em imaginar, por 
instantes, superior ao outro. Tampouco que se crie estardalhaço para não 
envergonhar aquele que está no erro. Que tenha tão somente a pura finalidade 
de mostrar um olhar diferente sobre determinada situação. A paciência nunca 
tenta convencer, apenas iluminar, pois é um ato de amor. Bondade, 
generosidade e, acima de tudo, humildade são pressupostos indispensáveis. 

Ser paciente não significa ser conformista, porém um transformador. Sem 
alarde, longe do moralismo castrador, sem o sincero desejo de humilhar, de 
vingança ou de buscar aplausos. A paciência é para os fortes, pois fizeram a 
escolha de abdicar da violência para o enfrentamento das dificuldades. O ser 
que domina a virtude da paciência utiliza a paz como força de transformação. 
Ele é suave, porém firme; nunca agressivo.  

Aprendemos o momento de agir ou a hora de esperar através da sabedoria e 
do amor, mas sem a paciência essas virtudes desaparecem. Desenvolvemos a 
sensibilidade ao apurar a percepção da realidade. Assumir a própria 
responsabilidade, reconhecendo a harmonia do universo e seus mistérios, faz 
com que a pessoa permaneça em constante aperfeiçoamento. Quando 
mudamos o nosso jeito de andar mudam também a estrada e a paisagem. 
Estabelecendo atitudes e comportamentos integrados aos nossos propósitos, 
alinhados aos nossos princípios e valores, caminhamos mais saudáveis. 
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