
Continuando com o tema “Felicidade “  apresentamos hoje o seguinte argumento para reflexão 

individual e posterior abertura do texto para os presentes.  Sua participação é sempre bem-

vinda.  

922. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a 

Humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso se 

não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? 
R:“O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. 

Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a 

si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência 

grosseira.” 

Complemento: Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê 

na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em 

péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma 

viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos 

para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infrações, que cometemos, das leis que 

regem a existência corpórea, sofrendo os males conseqüentes dessas mesmas infrações e dos 

nossos próprios excessos. Se, gradativamente, remontarmos à origem do que chamamos as 

nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a conseqüência de um 

primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, 

mau, e, de conseqüência em conseqüência, caímos na desgraça. 
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