As angústias do mundo são imensas e a mole descompensada deságua a sua
insatisfação e insegurança nos vícios que detonam os seres por dentro, reduzindo-os
a fantoches dos caprichos mundanos.
A maioria dos desarmonizados se locupletam, mais e mais, com drogas consideradas
lícitas ou não, enchendo suas almas de desajustes cada vez mais profundos.
Parece que há um desatino geral e nessa intemperança acontecem os males mais
atrozes, primeiramente o mal pessoal de quem pratica injúrias contra si mesmo e os
males coletivos em decorrência do uso aniquilante do livre arbítrio para coisas
inconvenientes ao bem estar corporal e espiritual.
Diante dos desatinos que acontecem como devemos agir?
Os cristãos aplicam-se a socorrer os irmãos desafortunados de todas as formas
possíveis. Alijando-os dos meios que propiciem vivências infelizes.
Aplicando a caridade na sua mais pura forma, cercam-nos de todos os cuidados que
vão desde a ajuda imediata na situação inconveniente e depois o encaminhamento
para tratamento do corpo e da alma.
Isso tudo quando o mal já está instalado, porém a melhor maneira de evitar tantos
desajustes chama-se prevenção.
Na cultura atual, os pais que foram pressionados na infância e na juventude pelos
enquadramentos sociais e familiares, agora no posto de educadores, permitem mais
liberdade aos seus filhos, inclusive que cresçam sem qualquer orientação religiosa,
alegando que quando jovens ou adultos terão capacidade para escolher o que
seguir.
No meio do caminho as infiltrações de comportamentos indesejáveis podem levar
esses filhos para caminhos desesperadores das drogas e das más condutas.
Nesse ponto se dão conta de que já é tarde, que deveriam tê-los acompanhado de
perto. Arrependimento tardio que não conserta de pronto os fatos instalados.
Pais, educadores, atenção com a riqueza de almas que receberam sob suas tutelas.
Apliquem-se em orientar e acompanhar de perto os seus tutelados.
A preocupante situação leva as equipes espirituais a trabalharem incessantemente
sem encontrar o devido respaldo.
Apliquem-se ao costume de trazer Jesus para os seus lares, esforçando-se para
tornar hábito a prática do Evangelho no lar.
Encaminhem os seus filhos ou tutelados aos programas de Evangelização Infantil e
de Mocidade cristãs.
A prevenção se faz com Deus nos lares, maneira mais segura não há.
Toda a harmonia começa dentro do lar.
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