
20 Seareiro Seareiro 21

Silvia Paes Leme é trabalhadora voluntária na Seara Bendita e diretora de uma empresa de turismo, 
onde atua há 12 anos
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Perguntas constantes que atormentam a maioria dos profissionais no 
mercado de trabalho, quando estão liderando pessoas nas organizações, 
são: como “matar um leão por dia”, sem derramar o sangue de 
inocentes? E como atuar no capitalismo sem transgredir os princípios do 
Evangelho? São indagações constantes e fundamentais para encararmos 
a rotina do dia a dia. Colocar em prática as regras de nossa doutrina é 
um trabalho árduo e cheio de pequenas ciladas.
Assim como Paulo de Tarso, nosso “caminho de Damasco” despertou-
nos para o Evangelho, porém, desde então, é repleto de percalços, metas 
constantes, desafios, responsabilidades inúmeras.
Como colocar o Evangelho em prática, como perdoar não 7 mas 70 vezes 
7, quando as metas e relatórios não param de chegar e as cobranças por 
resultados são constantes, como servir a Deus sem se tornar escravo de 
Mamon?
Talvez o segredo seja mais simples do que pensamos, quando 
conseguirmos buscar na própria rotina a resposta singela, como parar 
e ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, procurar orientar por 
meio de nosso conhecimento técnico, sem nos esquecer de nossas 
responsabilidades, saber a importância de acalentar os corações que 
estão sob nosso comando, acreditar no Evangelho de Jesus, fazendo dele 
nossa norma de conduta.
Muitas vezes, quando “o bicho pega”, não tenho nenhum pudor de abrir 
o Evangelho Segundo o Espiritismo, que fica sempre à mão, e buscar 
inspiração para as decisões mais difíceis. Perdi a conta de quantas vezes 
a oração e o autopasse estiveram presentes e me ajudaram a tomar 
decisões assertivas.
Falando de carreira, estou no segmento de turismo há 30 anos, 
particularmente na empresa atual por 12 anos. Minha chegada à 
companhia aconteceu totalmente por inspiração. Eu estava com data 
marcada para iniciar em outra empresa, na qual já havia trabalhado 
antes, um local onde já conhecia toda a dinâmica e o desafio seria menor. 
Porém, minha inspiração dizia “não”, busque um desafio maior. E assim 
foi, cheguei à empresa atual totalmente no risco. Não me perguntem 
por que, mas aceitei de olhos fechados, acreditando sempre que tudo 
daria muito certo. 
No início, a área contava somente com meu esforço. Era uma área com 
um único funcionário: eu mesma. Em um ano, éramos sete e hoje somos 
44 pessoas, na sua grande maioria mulheres que são o que chamamos 
de arrimo de família. 
Como conseguimos? Com muita coragem, fé, determinação, dedicação 
e, claro, orando e vigiando sempre! O segredo de todo sucesso é simples. 
Basta ter fé e coragem para acreditar que as virtudes de caridade e amor 
são ensinamentos preciosos do Cristo. Trazê-las para nosso escritório é 
um ato de coragem, pois a dificuldade é incessante. 
O desânimo bate à nossa porta? Sim, todos os dias, mas seguir a luta 
com coragem e determinação é imprescindível! Coragem é a palavra de 
ordem, a fim de podermos seguir em frente, acreditando e confiando na 
bondade do nosso mestre Jesus! 
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Espírita?

Muitos espíritas enfrentam o desafio de buscar 
colocar o Evangelho em prática, em meio a 

constantes cobranças por resultados


