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Centro Espírita Luzes no Caminho - CELUZ

Grupos de Terapia Evangélica O Consolador

Apresentação
A Assistência Espiritual do Centro Espírita Luzes no Caminho – CELUZ.
Oferece aos nossos irmãos assistidos, a proposta de trabalho, Grupos de

Terapia Evangélica O Consolador, composta de uma coletânea de 45 (quarenta
e cinco) textos de abertura e textos temas.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Centro Espírita Luzes no Caminho - CELUZ

Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 01 – O PERDÃO - TEXTO DE ABERTURA
Vinha de Luz. F.C.X./Emmanuel. Cap. 130

AMAI-VOS
“Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade.”
(I João, 3:18.)
Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a Palavra Divina: “Amai-vos uns
aos outros.”
Não determina seleções.
Não exalta conveniências.
Não impõe condicionais.
Não desfavorece os infelizes.
Não menoscaba os fracos.
Não faz privilégios.
Não pede o afastamento dos maus.
Não desconsidera os filhos do lar alheio.
Não destaca a parentela consanguínea.
Não menospreza os adversários.
E o apóstolo acrescenta: “Não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o
fervor do coração.”
O Universo é o nosso domicílio.
A Humanidade é a nossa família.
Aproximemo-nos dos piores, para ajudar.
Aproximemo-nos dos melhores, para aprender.
Amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para
nós todos o glorioso caminho de ascensão.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Centro Espírita Luzes no Caminho - CELUZ

Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 01 - O PERDÃO - TEXTO TEMA
1. Palavras de Vida Eterna. F.C.X./Emmanuel. Cap. 61: Lc, 23:34
2. Estude e Viva. F.C.X./W. Vieira/Emmanuel. Cap. 33: Perdão e Nós.

“Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem...”
- Jesus. (Lucas, 23:34.)
Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te
liberem da apreensão.
Agentes calmantes para a dor... Sedativos para a ansiedade... Em suma, à face de
qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado.
Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de
queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que
se te restaure o equilíbrio.
...
O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana.
Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não
mantenhas aversão e rancor na própria alma.
Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam.
Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente.
Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são
peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. (1)
A ciência do perdão, é tão indispensável ao equilíbrio, quanto o ar é imprescindível à
existência. Começa na compreensão e na bondade, perante os diminutos pesares do
mundo íntimo, como sejam: a observação maliciosa; o benefício esquecido; o gesto
áspero; a palavra impensada; o comentário maledicente; o menosprezo em família.
Perdão não é recurso tão somente aplicável nas grandes dores morais, à feição do traje
a rigor, unicamente usado em horas de cerimônia. Todos somos suscetíveis de erro e, por
isso mesmo, perdão é serviço de todo o instante. O perdão não existe, de nossa parte,
ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. (2)
É por isso que Jesus, o Emissário Divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou
a Deus, ante os próprios algozes: – “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem...”
E, deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do
amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. (1)

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 02 – FAMÍLIA - TEXTO DE ABERTURA
Palavras de Vida Eterna. F.C.X./Emmanuel. Cap. 108

PAZ EM CASA
“... e em qualquer casa onde entrardes, dizei antes: “paz seja nesta casa.”
– Jesus. (Lucas, 10:5.)
Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz.
Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito.
Eis porque nos recomenda Jesus venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa
casa: "paz seja nesta casa".
A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento.
No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que
não penetres o clima dos teus, à feição de inimigo familiar.
Se alguém está fora do caminho desejável ou se te desgostam arranjos caseiros,
mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza.
Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios
aborrecimentos, limitando as inquietações.
Recebe a refeição por bênção divina.
Usa portas e janelas, sem estrondos brutais.
Não movas objetos, de arranco.
Foge à gritaria inconveniente.
Atende ao culto da gentileza.
Há quem diga que o lar é ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime.
Reconhecemos que sim; entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça
onde a criatura se animalize.
Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique.
Todos anelamos a paz do mundo; no entanto, é imperioso não esquecer que a paz do
mundo parte de nós.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 02 – FAMÍLIA - TEXTO TEMA
Família. F.C.X./Emmanuel. 1. Em Família, p.17; 2. Jesus em Casa, p. 21

“Este é o meu mandamento: que ameis uns aos outros como eu vos amei.”
- Jesus. (Jo, 15:12.)
A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente
aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade...
Geralmente, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram à esfera
superior, dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de
outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade...
Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de
devedores em resgate de antigos compromissos.
Se és pai, não abandones teus filhos aos processos evolutivos da natureza animal, qual
se fora menos digno de atenção que a hortaliça da tua casa.
A criança é um "trato de terra espiritual” que devolverá o que aprende,
invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida.
Se és filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimandolhes os corações, .... porque também, um dia, precisarás da alheia compreensão ....
A criatura no ocaso da existência é o espelho do teu próprio futuro na Terra.
Aprende a usar a bondade, em doses intensivas....
Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com
espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se
erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece.
Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia e conquistarás
o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz
consigo mesmo.
Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te
demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz.
Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas.
Procura entender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e
auxiliem na luta cotidiana, tanto quanto lhe seja possível.
O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo, e quem não
transporta no coração o lastro da experiência dificilmente escapará ao naufrágio parcial
ou total.
Procura a paz com os outros ou a sós.
Recorda que todo dia é dia de começar. (1)
O Lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da
consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato cristão. (2)
(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 03 – DESAPEGO - TEXTO DE ABERTURA
Aulas da Vida. F.C.X./Emmanuel. Cap. 24

OLHAI OS LÍRIOS
“...Considerai como crescem os lírios do campo...”
– Jesus. (Mateus, 6:28.)
“Olhai os lírios do campo...” -exortou-nos Jesus. A lição nos adverte contra as
inquietações improdutivas, sem compelir-nos à ociosidade.
Os lírios para se evidenciarem quais se revelam não se afligem e nem ceifam; no
entanto, esforçam-se com paciência, desde a germinação, no próprio desenvolvimento,
abstendo-se de agitações pela conquista de reservas desnecessárias com receio do
futuro, por acreditarem instintivamente nos suprimentos da vida.
Não fiam nem tecem para mostrarem na formosura que os caracteriza; todavia, não
desdenham fazer o que podem, a fim de cooperar no enriquecimento do esforço
humano.
Não se preocupam em ser gerânios ou cravos e sim aceitam-se na configuração e na
essência de que se viram formados, segundo os princípios da espécie.
Não cogitam de criticar as outras plantas que lhes ocupam a vizinhança, deixando a
cada uma o direito de serem elas mesmas, nas atividades que lhes dizem respeito à
própria destinação.
Admitem calor e frio, vento e chuva, deles aproveitando aquilo que lhes possam doar
de útil, sem se queixarem dos supostos excessos em que se exprimam.
Não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a quem consigam prestar
serviço, seja acrescentando beleza e perfume à Terra ou ornamentando festas e
colaborando no interesse das criaturas em valor de mercado.
E, sobretudo, desabrocham e servem, no lugar em que foram situados pela Sabedoria
Divina, através das forças da natureza, ainda mesmo quando tragam as raízes
mergulhadas no pântano.
Evidentemente, nós, os espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal,
mas podemos aprender com os lírios, serenidade e aceitação, paz e trabalho, com as
responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão que uma simples flor ainda
não tem.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 03 – DESAPEGO - TEXTO TEMA
Palavras de Vida Eterna. F.C.X./Emmanuel. Cap. 08. Vida e Posse

“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde
os ladrões minam e roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a
ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde
estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.” (Mateus, 6:19-21.)
Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura.
Há milhares de pessoas que efetuam a ramagem carnal, amontoando posses exteriores,
à gana de ilusória evidência.
Senhoreiam terras que não cultivam.
Acumulam ouro sem proveito.
Guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade.
Retém grandes arcas de pão que os vermes devoram.
Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam.
E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias,
até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo.
Não olvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo, e aprende a conservar
no próprio íntimo os valores da grande vida.
Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno.
Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência.
Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma.
Começa a luta de cada dia, com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre
pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para
transferir-se de residência.
Ama pela glória de amar.
Serve sem prender-te.
Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de
Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado
em ti próprio, no campo da educação e das boas obras.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 04 - MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO - TEXTO DE ABERTURA
Pão Nosso. F.C.X./Emmanuel. Cap.133

O GRANDE FUTURO
“Mas agora o meu reino não é daqui”
– Jesus. (João, 18:36.)
Desde os primórdios do Cristianismo, observamos aprendizes que se retiram
deliberadamente do mundo, alegando que o Reino do Senhor não pertence à Terra.
Ajoelham-se, por tempo indeterminado, nas casas de adoração, e acreditam efetuar na
fuga a realização da santidade.
Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados,
expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece,
reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino
ainda não se instalara nos círculos da luta humana.
No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não
afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a
paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir.
O Mestre esclareceu: – “Mas agora o meu reino não é daqui.”
Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança.
Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão-só
porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as
feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez,
obedecem a pura ilusão visual.
A atividade divina jamais cessa e justamente no quadro da luta benéfica é que o
discípulo insculpirá a própria vitória.
Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa e, sim, avançar,
confiantemente, para o grande futuro.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 04 - MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO - TEXTO TEMA
E. S. E. Allan Kardec. Cap. 02. Itens, 1,2 e 5 Meu Reino Não é Deste Mundo

1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntoulhe: “És o rei dos judeus?” — Respondeu-lhe Jesus: “Meu reino não é deste mundo. Se o meu
reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas
mãos dos judeus; mas o meu reino ainda não é aqui.”
Disse-lhe então Pilatos: “És, pois, rei?” — Jesus lhe respondeu: “Tu o dizes; sou rei; não
nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence
à verdade escuta a minha voz.” (João, 18:33, 36, 37.)
2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que Ele apresenta, em
todas as circunstâncias, como a meta que a Humanidade irá ter e como devendo
constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas
se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de
ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na
vida futura, imaginando que Ele apenas falava na vida presente, não os compreendem,
ou os consideram pueris...
5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir,
fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda
completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se
coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna
simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida
não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração,
devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. À morte nada mais restará de aterrador;
deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela
qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e
não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às
preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do
seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus
pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao
presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da Terra, torna-se qual a
criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para
conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona
causticante pesar; um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça
de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade ferida são outros tantos tormentos, que lhe
transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si
próprio, verdadeira tortura de todos os instantes...”

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 05 - IMORTALIDADE - TEXTO DE ABERTURA
Ceifa de Luz. F.C.X./Emmanuel. Cap. 50

ANTE O DIVINO SEMEADOR
“Ouvi: eis que saiu o semeador a semear...”
– Jesus. (Marcos, 4:3.)
Jesus é o Semeador da Terra e a Humanidade é a Lavoura de Deus em Suas Mãos.
Lembremo-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção que se destina ao
celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas.
Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo
abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida,
desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios
germinativos consigam receber a bênção do céu.
Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe
maculam o seio, quando não experimenta a avalancha de lama, por força dos temporais.
Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da
natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes
tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar, mais tarde, nos
recursos que sustentam a vida.
A frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do
isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes.
Crê no Poder Divino que te criou para a imortalidade e, no silêncio do trabalho
incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a Luz Soberana, na certeza de que,
através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa
proteção do Celeste Pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 05 – IMORTALIDADE - TEXTO TEMA
Pão Nosso. F.C.X./Emmanuel. Cap. 82: Em Espírito

“Mas, se pelo espírito mortificardes as obras da carne vivereis.”
Paulo. (Romanos, 8:13.)
Quem vive segundo as leis sublimes do espírito respira em esfera diferente do próprio
campo material em que ainda pousa os pés.
Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima.
Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a Terra valioso
tempo de aprendizado que não deve menosprezar.
Encontra, no trabalho, a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento.
Na ignorância alheia descobre preciosas possibilidades de serviço.
Nas dificuldades e aflições da estrada recolhe recursos à própria iluminação e
engrandecimento.
Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se
prende à posse.
Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio.
Ampara sem inclinações doentias.
Serve sem escravizar-se.
Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia, não se inquieta pela
colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem
ao Eterno Doador.
Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na
consciência e no coração, os próprios tesouros.
Bem-aventurado o homem que segue vida a fora em espírito!
Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação
e alegre despertar!

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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F.C.X./Emmanuel.Cap.141

RENOVA-TE SEMPRE
“Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova,
dia a dia.” – Paulo. (2ª Epístola aos Coríntios, 4:16.)
Cada dia tem a sua lição.
Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde.
Cada problema obedece a determinado objetivo.
Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a
inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da
velhice.
Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres
que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a
morte, a paz que não podem encontrar.
Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo, há milhares de anos, e que os
homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo
de carne para acerto de contas morais com a eternidade.
Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te
retires da posição de lidador, em que a Providência Divina te colocou.
Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho.
Permanece firme, no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da
Vontade de Deus.
A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da Justiça Celeste.
A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo.
O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor,
em nosso benefício.
A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna.
Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o
envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de
momento a momento, para a vida imortal.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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E.S.E. Allan Kardec. Cap. 03. Itens.1-5: Há muitas Moradas na Casa do Pai

1. “Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há
muitas moradas na casa de meu Pai; ...” (João, 14:1-3.)
2. A casa do Pai é o Universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no
Espaço infinito e oferecem, aos Espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes
ao adiantamento dos mesmos Espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas
palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do
Espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido
dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das
coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha....
3. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são
as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus
habitantes... Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as
paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a
influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por
assim dizer, toda espiritual. 4. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal,
predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os
habitam. Embora se não possa fazer, dos diversos mundos, uma classificação absoluta,
pode-se contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem,
tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue:
mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de
expiação e provas, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais as almas que
ainda têm o que expiar haurem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos
ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes ou divinos, habitações de Espíritos
depurados, onde exclusivamente reina o bem... 5. Os Espíritos que encarnam em um
mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as
fases do progresso que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando, em um
mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para
outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros Espíritos...

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Livro da Esperança. F.C.X./Emmanuel. Cap. 52

AUXILIAR
“Eis que o semeador saiu a semear.”
— Jesus. (Mateus, 13:3.)
“A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta; mas os
deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior.” E.
S.E. Cap. XVII,10.
Auxiliar, amparar, consolar, instruir!.
Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias.
Jesus foi claro no ensinamento.
O semeador da parábola não esperou chamado algum.
Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar.
O Mestre não se reporta à leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Não menciona
temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no
impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da
enfermidade.
Destaca somente que ele partiu a semear.
Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer
recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreira ou espinheirais que devesse
evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço
foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo.
Saibamos, assim, esquecer-nos para servir.
Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às
vezes desfigurada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e
trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em
nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz.
O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades,
aprendendo a sair.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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TEMA 07 - AMAR A DEUS E AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO - TEXTO TEMA
1. A Gênese. Allan Kardec, Cap. 1. Item, 25
2. E.S.E. Allan Kardec, Cap. 11. Item, 04
3. Rumo Certo. F.C.X./Emmanuel. Cap. 09: O Próximo e Nós

“...Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ...e ao teu próximo como a ti mesmo.”
- Jesus. (Lc, 10:27.)
Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à Divindade. Com um Deus
imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da
caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: Amai a Deus
sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos; ... Sobre esta crença,
assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade
universal...(1)
“Amar o próximo como a si mesmo: fazer pelos outros o que quereríamos que os outros
fizessem por nós”, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os
deveres do homem para com o próximo. ... A prática dessas máximas tende à destruição
do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições,
os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz
e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas, tão somente, união, concórdia
e benevolência mútua.(2)
... Mas quem é o meu próximo? – perguntarás decerto, qual ocorreu ao Doutor da Lei
nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que, além do próximo mais próximo a
quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o
irmão estimável e o amigo íntimo, no clima doméstico, o próximo é igualmente o homem
que nunca viste, tanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a
criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio
de ideal, o mendigo que te fala a distância...
É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio; é quem
te calunia, medindo-te a tolerância; quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio; é
a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência... É o companheiro que te
solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o
mais ligeiro favor. Às vezes tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos; de
outras, é categorizado por ti à conta de adversário, que não te aprova o modo de ser. Em
suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos
assuntos da Vida Eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a
oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o Bom
Samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para
Jericó, mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o Bom
Samaritano, o ponto de apoio para mais um degrau de avanço, no caminho para o
encontro com Deus (3).
(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Paulo e Estêvão. F.C.X./Emmanuel. Cap. 08

UM TRECHO DA PRECE DOS AFLITOS
“Senhor Deus, pai dos que choram,
Dos tristes, dos oprimidos,
Fortaleza dos vencidos,
Consolo de toda a dor,
Embora a miséria amarga
Dos prantos de nosso erro,
Deste mundo de desterro
Clamamos por vosso amor!
Nas aflições do caminho,
Na noite mais tormentosa,
Vossa fonte generosa
É o bem que não secará.
Sois, em tudo, a luz eterna
Da alegria e da bonança,
Nossa porta de esperança
Que nunca se fechará.
Quando tudo nos despreza
No mundo da iniquidade
Quando vem a tempestade
Sobre as flores da ilusão!
Ó Pai, sois a luz divina,
O cântico da certeza,
Vencendo toda aspereza,
Vencendo toda aflição...”

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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1. E.S.E. Allan Kardec. Cap. 05, Itens 4 e 6
2. Instrumentos do Tempo. F.C.X./Emmanuel, p. 65. Aflições

“Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados”
- Jesus. (Mateus, 5:4.)
4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ...
Promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa
na vida presente; outras, fora desta vida.
6...todo efeito tem uma causa, ...desde que se admita um Deus justo, essa causa
também há de ser justa. (1)
Os aflitos classificam-se em variadas expressões.
Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal...
Há quem se torture por não conseguir vingar-se.
Existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo.
Aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo
de quem se confia à extravagância e à loucura.
Surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito, à frente dos vizinhos, interessados na
educação e na melhoria da vida.
Há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida.
E, por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bemaventurança.
A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação
de si mesmos, assim como o artista se vale da pedra, a fim de burilar a obra prima de
estatuária.
Acautela-te, se conservas alguma aflição particular. A angústia, muitas vezes, pode ser
antecâmara do desequilíbrio. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de
superação das próprias fraquezas, à maneira do lidador que aproveita o obstáculo para
atingir os seus mais altos objetivos, e então terás convertido as inquietações do mundo
em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. (2)

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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Bênção de Paz. F.C.X./Emmanuel, Cap. 19

ANTE O PODER DO AMOR
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
(João, 3:16.)
Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem
amor.
Não se negará merecimento à colônia penal que reúne os doentes de espírito, como
não se recusa apreço ao hospital que congrega os doentes do corpo; mas assim como na
instituição de saúde somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às
instruções da medicina, nos estabelecimentos de regeneração apenas o trabalho do
amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social.
Muitos falarão de esforço corretivo perante os erros do mundo: não lhes
desconsiderarás as razões, quando justas, todavia, precedendo quaisquer medidas de
coerção referir-te-ás ao amor que restaura.
Muitos apontarão os perigos resultantes das deficiências do próximo; não lhes
desrespeitarás a argumentação, quando sincera, mas antes de tudo providenciarás a
obtenção de remédio que as reduza.
Assim, deve ser, de vez que por enquanto, na Terra, para legiões de acusadores, diante
das vítimas do mal, existem raros advogados para o socorro do bem.
Ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do
Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados
perante a Lei, que Ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento
dos culpados, compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe dariam
atenção, que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha
beneficiar, permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da
obra; entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra à
Humanidade, veio ao mundo, mesmo assim.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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TEMA 09 - A LEI DE AMOR - TEXTO TEMA
E. S. E. Allan Kardec, Cap. 11: Amar o Próximo como a si mesmo.

“...Amarás o teu próximo, como a ti mesmo.”
– Jesus. (Mateus, 22: 39.)
8. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por
excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua
origem, o homem só tem instintos; quando mais avançado e corrompido, só tem
sensações; quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do
sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que
condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobrehumanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres; extingue as
misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo
amor os seus irmãos em sofrimento! Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria
da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si
mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra — amor —, os povos sobressaltaramse e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo.
O Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai
atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação,
triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já
não é ao suplício que ela conduz o homem: condu-lo à conquista do seu ser, elevado e
transfigurado. O sangue resgatou o Espírito e o Espírito tem hoje que resgatar da matéria
o homem.
Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto,
ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os
instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em
proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens
latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento; trazem
consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos
adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam
escravizados aos instintos. O Espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a
riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens
terrenos: a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos
os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes.
Lázaro. (Paris, 1862.)

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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EMBARAÇOS
Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível.
- Jesus. (Mateus, 19:26.)
Indiscutivelmente somos defrontados por situações embaraçosas, nas quais se nos
oprime o espírito ante a nossa incapacidade para conjurar-lhes a presença.
Isso te ocorre no mundo quase sempre:
- quando os próprios erros elastecidos assumem aos teus olhos a feição de males sem
remédio;
- quando a saúde física se te revela positivamente arruinada;
- quando um ente querido parece haver chegado às raias da morte;
- quando te vês sob aflições e desencantos por negócios francamente infelizes;
- quando a injúria te arrasa a imagem à frente do teu círculo social;
- quando afetos extremamente queridos te abandonam;
- quando alguém te acusa por delitos que não cometeste;
- quando caíste em alguma falta grave e todas as oportunidades de reparação se te
afiguram perdidas...
Ainda hoje, dolorosos desafios talvez te cerquem...
Sejam quais forem, no entanto, ora e confia, trabalha e espera. Em verdade, todos nós
renteamos com embaraços para a transposição dos quais somos absolutamente
incapazes. Ante qualquer dificuldade, porém, recordemos a afirmação positiva do
Mestre: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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3. Linha 200, F.C.X./Emmanuel

“...Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.”
-Jesus. (Jo,10:10.)
Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos
os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência
a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas, a sorte não é a mesma para
todos; depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova
existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. As consequências deste
estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se à ilusão em que,
durante mais ou menos tempo, o Espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos
vivos. A afinidade que permanece entre o Espírito e o corpo produz, nalguns suicidas, uma
espécie de repercussão do estado do corpo no Espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os
efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror,
estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu
interrupção. Não é geral este efeito; mas, em caso algum, o suicida fica isento das
consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a
culpa em que incorreu...(1)
...o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais
se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um
descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora,
aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que
hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa
para os seus sofrimentos. E que é a vida humana, com relação à eternidade, senão bem menos
que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se
os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas
amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio
as suas misérias... (2)
Não admitas que desalento e azedume te anulem a confiança em Deus e em ti mesmo.
Estamos todos num curso de aperfeiçoamento espiritual valendo por viagem difícil para os
Cimos da espiritualidade. Toda subida exige suor... segue adiante e não desanimes.
Sugestões de imaginária fadiga te empalidecem o ânimo.
Não te deixes abater por impressões negativas. Trazes contigo o manancial da fé, sobre o qual
se te apoia sustentação na jornada. A morte, em vários casos, te haverá furtado a presença
alentadora de alguém, cujo carinho te escorava a sensibilidade no dia-a-dia. Não te
interrompas. Essa criatura se adiantou na estrada, de modo a aguardar-te, com mais riqueza
de amor, no Mais Além. Haja o que houver, não te detenhas na subida escabrosa porque a
viagem continua, independentemente de nossa própria vontade, e essa viagem é a própria
vida que Deus nos concede a cada um, para que gradativamente, nos desfaçamos de qualquer
sombra na conquista da luz. (3)
(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)
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AUXÍLIO DO ALTO
“Porque aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, se abre.”
Jesus. (Mateus, 7: 8.)
Deus auxilia sempre.
Observa, porém, o edifício ainda o mais singelo que se levanta no mundo.
Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da Bondade Infinita. A inteligência do
arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da Eterna
Sabedoria, contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes
outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico.
O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as
tarefas com os favores do clima.
As leis de Deus protegem a casa, no entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de
Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente
compreensão do próprio dever, que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e
segurança.
Em toda parte, a natureza encarece o Apoio Divino, mas não deixa de recomendar, ainda que
sem palavras, o impositivo do Esforço Humano.
A Criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador que a usufrui com todas as
criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos
conhecimentos e dos bens obtidos.
Não te digas, dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e
fazer.
“Ajuda-te que o Céu te ajudará” - proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as
leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor, entretanto,
nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós pelo menos o mínimo.
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E. S. E. Allan Kardec. Cap. 25, Itens 1-3: Buscai e Achareis.
1.Pedi e se vos dará; buscai e achareis; batei à porta e se vos abrirá; (Mateus, 7:7.)

2. Do ponto de vista terreno, a máxima: Buscai e achareis é análoga a esta outra: Ajudate a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte,
da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em
ação as forças da inteligência. Na infância da Humanidade, o homem só aplica a
inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se
defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o
desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de
melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da
Ciência, porquanto é a Ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas,
a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. Às necessidades do corpo
sucedem as do espírito: depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual.
É assim que o homem passa da selvageria à civilização.
Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso
que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a
Humanidade, sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos
os dias, para não mais voltarem, a Humanidade se renovaria incessantemente com os
elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso,
razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do
mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar.
Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma
coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à
civilização moral.
3...Procura e acharás; trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras,
terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito.
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Palavras de Vida Eterna. F.C.X./Emmanuel, Cap. 03

EVITANDO A TENTAÇÃO
“Vigiai e orai para não entrardes em tentação.”
- Jesus. (Marcos, 14:38.)
Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem
diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se.
Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo,
comungar com o Poder Divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o Divino
Amor, que é serviço infatigável no bem.
Tudo o que repousa em excesso é relegado pela Natureza à inutilidade.
O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura.
A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos.
Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a Terra te
desafia.
Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na
cegueira.
Vibra com a vida que escoa, sublime, ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente,
dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor.
Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação
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1. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Questões, 459; 469
2. Segue-me. F.C.X./Emmanuel, p. 167: Mateus, 6:13. Obsessões
3. Roteiro. F.C.X./Emmanuel. Cap. 28: Sintonia

“... E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal”
- Jesus. (Mateus, 6:13.)
Os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos?
“Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem.”
Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus Espíritos?
“Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus...” (1)
Nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém,
principiam de bagatelas:
O olhar de desconfiança...
O momento de irritação...
A tristeza sem motivo...
A indisposição descontrolada...
A desarmonia em casa...
A discórdia no grupo da ação...
O fogo da crítica...
O veneno da queixa...
A doença imaginária...
A rede da intriga...
A treva do ressentimento...
A rixa sem propósito...
As obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de
inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com o minúsculo
foco de infecção. Para isso, dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam: a dieta do
silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. (2)
...Ninguém está só.
Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá.
Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em
que situa a própria felicidade.
Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no Além são
aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo
o antigo ensinamento evangélico, “teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração”.
(3)
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Segue-me. F.C.X./Emmanuel, p. 199, Cap. 03

A PORTA DIVINA
"Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á"
-Jesus. (João, 10:9.)
Nos caminhos da vida cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco
mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos; e cada
pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito.
Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina.
Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação.
Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido.
Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas.
Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando
despenhadeiros onde o perigo é incessante.
Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo.
Os perversos escancaram os precipícios do crime.
Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, através da palavra
falada ou escrita, da ação ou do exemplo.
Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo
tempo para retomar o caminho que te é próprio.
Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação.
Através de muitas estações no campo da Humanidade é provável recebamos proveitosas
experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima
sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de
definitiva salvação.
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1. Palavras de Vida Eterna. F.C.X./Emmanuel. Cap. 58: Colossenses, 2:8.
Em Honra da Liberdade. Cap. 28: Gálatas, 5:13. Na Conquista da Liberdade.
2. Fonte Viva. F.C.X./Emmanuel. Cap. 169: II Coríntios, 4:16. Busquemos a Eternidade

“Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs
sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não
segundo o Cristo.” (Carta de Paulo de Tarso aos Colossenses, 2:8.)
Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o Divino
Libertador.
Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito.
Encontrarás, em caminho, variados apelos à indisciplina e à estagnação. (1)
Não te deixes abater, ante as alterações do equipamento físico.
Busquemos a Eternidade.
Moléstias não atingem a alma, quando não se filiam aos remorsos da consciência.
A velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da
imortalidade.
Juventude não é um estado da carne.
Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas.
Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de
experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter.
O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e
engrandecer-se por dentro.
Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual.
Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropriase das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a Grande Luz. (2)
Da Manjedoura à Cruz, movimenta-se o Amigo Divino, reintegrando o homem na posse
da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna que constituem
fatores essenciais da justa libertação do espírito.
Devemos, pois, ao Senhor, a felicidade de nossa gradativa independência, para a
imortalidade; entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso
saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no
serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária
rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos
a auréola da liberdade vitoriosa. (1)
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Caminho verdade e Vida. F.C.X./Emmanuel. Cap. 24

O TESOURO ENFERRUJADO
“O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram” – (Tiago, 5:3.)
Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o
bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de
Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário,
impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das
criaturas.
De modo geral, vemos o amor interpretado tão-somente à conta de emoção transitória
dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas
para atender a três ou quatro doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado
da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para
expressar-se; ali, a humildade pede a admiração dos outros.
Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o
ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas
se enferrujassem, no transcurso do tempo.
Faz-se necessário trabalhemos, afanosamente, por eliminar a “ferrugem” que nos atacou
os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a
história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos
caminhando, verdadeiramente, ao encontro do Cristo.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)

31

Centro Espírita Luzes no Caminho - CELUZ

Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 14 - O EGOÍSMO - TEXTO TEMA
1. E.S.E. Allan Kardec. Cap. 11:11 - O Egoísmo.
2. Fonte Viva. F.C.X./Emmanuel. Cap. 158: I João, 2:11. Na Ausência do Amor.
3. Livro da Esperança. F.C.X./Emmanuel. Cap. 71. Diante da Vida Social.

“Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem.”
-Jesus. (Lucas, 6:31.)
O egoísmo, esta chaga da Humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso
moral retarda... Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo,
pois, quando o primeiro, o Justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro
lava as mãos, dizendo: Que me importa! Animou-se a dizer aos judeus: Este homem é
justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício... (1)
Tudo incomoda àquele que se recolhe à intransigência.
Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de
intolerância com que se alimentam.
Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota
moral.
Chamados à caridade, consideram nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis,
afastando-se irritadiços.
Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes
baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando...
Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família.
É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela Terra, sob o pesado nevoeiro
do egoísmo que nos detém tão-somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem
qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias.
Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender.
Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual.
Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal.
Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para
que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver, prestimosos e otimistas, no clima
luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança... (2)
Para isso é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam.
Repara a natureza, no sistema de doações permanentes em que se expressa.
0 céu reparte a luz infinitamente, o solo descerra energias e riquezas sem conta, fontes
ofertam águas, árvores dão frutos...
Felicidade sozinha será, decerto, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria
felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna ao
nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. (3)
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Opinião Espírita. F.C.X./Emmanuel. Cap. 42

SEMEIA, SEMEIA
"O semeador saiu a semear.” (Mateus, 13:3.)
Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual.
Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se
enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres.
Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento.
É aí que todos os parasitos geradores da inércia se instalam, absorventes!... Terras
abandonadas, terras órfãs!... Criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam
modesta plantação de esperança e conforto!...
Esses solos desprezados, muita vez, te buscam, fronteiriços... Descerram-se-te à visão,
na fadiga dos pais que a dor imanifesta suplicia e consome; no desencanto dos
companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinza; no problema do
filho que a revolta desgasta; na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes
não vejas os detritos de angústia...
Se já podes ouvir o Excelso Semeador, semeia, semeia!...
Sabes que a caridade, é o sol que varre as sombras; trazes contigo o dom de esparzir o
solo; podes pronunciar a palavra da bênção; consegues derramar o que sobra da bolsa,
transformando a moeda em prece de alegria; guardas o braço forte que levanta os caídos;
teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações
alheios, afinando-as no tom da música fraterna; reténs o privilégio de repartir com os nus
a roupa que largaste; nada te freia as mãos no socorro ao doente; ninguém te impede
enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão...
Não te detenhas, pois, no vazio das trevas!...
Planta a verdade e a Luz, o júbilo e a bondade.
Se percebes a voz do Excelso Semeador, escuta–lo-ás, a cada passo, rente aos próprios
ouvidos, a dizer-te confiante:
- Trabalha, enquanto é tempo e semeia, semeia!...
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1. Viajor. F.C.X./Emmanuel, p. 18: Caridade.
2. E. S. E. Allan Kardec. Cap. 15, Item 10: Fora da Caridade Não Há Salvação.

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria
como o metal que soa ou como o sino que tine.” – Paulo. (I Coríntios, 13:1.)
Caridade é, sobretudo, amizade.
Para o faminto – é o prato de sopa fraterna.
Para o triste – é a palavra consoladora.
Para o mau – é a paciência com que nos compete auxiliá-lo.
Para o desesperado – é o auxílio do coração.
Para o ignorante – é o ensino despretensioso.
Para o ingrato – é o esquecimento.
Para o enfermo – é a visita pessoal.
Para o estudante – é o concurso no aprendizado.
Para a criança – é a proteção construtiva.
Para o velho – é o braço irmão.
Para o inimigo – é o silêncio.
Para o amigo – é o estímulo.
Para o transviado – é o entendimento.
Para o orgulhoso – é a humildade.
Para o colérico – é a calma
Para o preguiçoso – é o trabalho
Para o impulsivo – é a serenidade
Para o leviano - é a tolerância.
Para o deserdado da Terra – é a expressão de carinho.
Caridade é o amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces,
brilhando para todos, e o gênio de mil mãos, amparando, indistintamente, na obra do
bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e
infelizes, porque, onde estiver o Espírito do Senhor aí se derrama a claridade constante
dela, a benefício do mundo inteiro. (1)
...na máxima: Fora da caridade não há salvação estão contidos os destinos dos homens,
sobre a Terra e no céu; na Terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz;
no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor... (2)
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Ceifa de Luz. F.C.X./Emmanuel. Cap. 13

NA GLEBA DO MUNDO
"Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a
compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um.”
- Jesus. (Mateus, 13:23.)
Efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar.
Ergue-te, cada dia, e ampara o teu campo de serviço, a fim de que te incumbes. O
terreno é o próximo que te propicia colheita.
Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós.
Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso
agir e perseverar no trabalho.
Nunca esmorecer.
Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e
vento, praga e detrito.
Não valem reclamações. Remova a dificuldade e prossegue firme.
Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos.
Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube,
esquece a incompreensão alheia e continua plantando para abastança geral.
Muita gente não se recorda de que o pão alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos
mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar.
Quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, sem que a tua consciência acuse
fadiga, não acredites nessa ilusão.
A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço.
Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da Obra te observa e segue vigilante.
Não duvides, nem temas.
Dá o melhor de ti mesmo à Seara da vida, e o Divino Lavrador, sem que percebas,
pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo.
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1. Roteiro. F.C.X./Emmanuel. Cap. 03: O Santuário Sublime
2. Vinha de Luz. F.C.X./Emmanuel. Cap. 23: Lucas, 21:34. E olhai por vós.
3. Pão Nosso. F.C.X./Emmanuel. Cap. 109: Lucas, 11:19. Três Imperativos.

“E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria,
de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele
dia.” - Jesus. (Lucas, 21:34.)
No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das
supermaravilhas da Obra Divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo
Idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o
espírito em crescimento o domicílio de carne em que alma se manifesta...
A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme, na Terra, é como preciosa
oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso
Planeta pode oferecer.
Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na
sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades, de fora para
dentro, desperdiçando-as impensadamente, e, tão logo se vê prejudicado por si mesmo
ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora,
a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil... (1)
Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato
da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de
vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no
vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade
para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras
de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem.
Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. (2)
No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o
homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções
sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário
desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas
perdeu a visão dos interesses eternos.
É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é
chegado o momento de bater à porta da edificação; sem o martelo do esforço metódico
e sem o buril da boa-vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em
obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno... (3)
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VIGIEMOS E OREMOS
“Vigiai e orai, para não cairdes em tentação.”
– Jesus. (Mateus, 26:41.)
As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim
como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio.
Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas
do reajuste.
Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de
inferioridade.
Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes
motivos de discórdia e luta.
Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em
contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar
em nossa vida os valores da boa-vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem
incessante.
Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo, sem tentações.
Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as
combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da
qual precisa extrair as boas sementes.
Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar
obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de
lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana.
Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não
sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência
que sorrir sob os narcóticos da queda.
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“Não te maravilhes de te haver dito: Necessário vos é nascer de novo.”
– Jesus. (João, 3:7.)
A reencarnação é lei universal.
Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça; à luz de
seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho.
O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina, nos processos
de resgate e reajustamento.
Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte
ou aos sofrimentos prolongados.
A Providência, todavia, corrige, amando... Não encaminha os réus a prisões infectas e
úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a
vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem, uns
à frente dos outros.
Para a Sabedoria Magnânima nem sempre o que errou é um celerado, como nem
sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície
do escândalo; conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram
um crime.
O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem; o Pai, contudo,
identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de
sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor,
entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento.
(1)

Traze hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à
feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem, no tempo,
pedindo contas.
Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje,
podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do
passado, clareando o futuro.
Perfeição é a meta.
Reencarnação é o caminho.
E toda falha, na direção de obra perfeita, exige naturalmente corrigenda e recomeço. (2)
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PARENTELA
“E disse-lhe: Sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirigete à terra que eu te mostrar”. (Atos.7:3.)
Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da
sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as
aquisições de ordem religiosa.
Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins.
Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados
ao abraço diuturno, sob o mesmo teto.
É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de “família” e “parentela”. O
primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, o segundo significaria o
cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos
sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a
parentela, mas a parentela converter-se-ia, mais tarde, nas santas expressões da família.
Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos
avisados.
A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da
parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na
exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a
participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus-Cristo.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)

39

Centro Espírita Luzes no Caminho - CELUZ

Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 18 - OS LAÇOS DE FAMÍLIA FORTALECIDOS PELA REENCARNAÇÃO E
QUEBRADOS PELA UNICIDADE DA EXISTÊNCIA - TEXTO TEMA
E. S. E. Allan Kardec. Cap. 4, Itens 18, 19. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.

“Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo.”
(João, 3:7.)
18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o
pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O
princípio oposto, sim, os destrói. No Espaço, os Espíritos formam grupos ou famílias
entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações.
Ditosos por se encontrarem juntos, esses Espíritos se buscam uns aos outros. A
encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à
erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas
vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma
família, ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo
adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo
pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais
adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência,
todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à
matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais
depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem,
portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum
golpe receba a mútua estima que os liga... Duráveis somente o são as afeições espirituais;
as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante
causa não subsiste no mundo dos Espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que
concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada
realmente são umas para as outras: a morte as separa na Terra e no céu.
19. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia
anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e
pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos,
se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais
profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações
de Espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns
e, para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao
contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se
abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera
a fusão das diferentes categorias de Espíritos, como se dá na Terra com as raças e os
povos.
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NA LUTA VULGAR
“Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.”
Paulo. (Gálatas, 6:7.)
Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações.
Reparemos a luta vulgar.
O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe dos semelhantes a
indiferença pelas dores que lhe são próprias.
Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do
mundo.
Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e
aspereza.
Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e
vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança.
Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão.
Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso
fraterno dos grupos anônimos que nos cercam.
Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria.
O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência.
Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito, junto de
nós.
Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas
oportunidades de serviço, em nosso favor.
Todo dia é tempo de semear.
Todo dia é tempo de colher.
Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos
princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela, em
todos os instantes de nossa vida.
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“Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali
enquanto não pagares o último ceitil.” - Jesus. (Mateus, 5:26.)
Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores.
É por isso que te vês, frequentemente, na Terra, diante daqueles a quem deves algo. (1)
Resgata, pois, sem revolta, o próprio caminho. Enquanto há inquietação na consciência,
há resto a pagar. Agradece, assim, as dificuldades e as dores que te rodeiam.
Cada existência, no plano físico, pode ser um passo adiante, que te projete na
vanguarda de luz.
Misericórdia na Justiça Divina, consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes
renovadoras e auxílio constante não te faltam, em tempo algum; contudo, está em ti
mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. (2)
Cada consciência é filha das próprias obras.
Cada conquista é serviço de cada um.
Deus não tem prerrogativas ou exceções.
Toda glória tem preço.
É a lei do mérito, da qual ninguém escapa. (3)
Retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos.
Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção.
Tarefa adiada é luta maior e toda atitude negativa, hoje, diante do mal, será juro de
mora no mal de amanhã. (4)
Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre.
E, se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus.
Um dia, ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando
amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários
inconscientes... Na conceituação humana, estava plenamente sozinho; contudo, ele com
Deus e Deus com ele formavam maioria, ante a multidão desvairada. (5)
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CONFIEMOS ALEGREMENTE
“Regozijai-vos sempre”
– Paulo. (I Tessalonicenses, 5:16.)
Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha
gratidão e alegria onde estiveres...
Repara as forças da Natureza, a emergirem, serenas, de todos os cataclismos.
Corre a fonte cantando pelo crivo do charco ...
Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora...
A árvore multiplica flores e frutos, além da poda...
Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite...
E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para
enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o Sol, em luminoso silêncio, acalentando
homens e vermes, montes e furnas.
Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o corarão, recorda os bens que te
compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te,
buscando a frente...
Tédio é deserção.
Pessimismo é veneno.
Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não
fujas aos teus próprios compromissos perante a vida.
Serenidade em nós é segurança nos outros.
O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante.
“Regozijai-vos sempre” – diz-nos o apóstolo Paulo.
E acrescentamos:
– Rejubilemo-nos em tudo com a Vontade de Deus, porque a Vontade de Deus significa
Bondade Eterna.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)

43

Centro Espírita Luzes no Caminho - CELUZ

Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 20 – ENFERMOS DA ALMA - TEXTO TEMA
Benção De Paz. F. C. X./ Emmanuel. Cap. 29: Enfermos da Alma

“Não são os que gozam saúde que precisam de médico.”
– Jesus. (Mateus, 9:12.)
Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência
médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros, portadores de moléstias
da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito.
E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se
definem de imediato por enfermos de ordem moral, quando aparecem.
Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e, às vezes,
difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que
desfiguraram os sentimentos, tais como sejam:
os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se
perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia;
os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar que descambam, um dia, para
as deficiências da invigilância;
os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal que adquirem
a cegueira do orgulho;
os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação que fogem ao
dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade;
os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos que acabam
transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza
em que se lhes arrasa a alegria de viver.
Há doentes do corpo e doentes da alma.
É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e
bondade, amparo e restauração.
Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante as leis de harmonia
que governam a Vida e o Universo, recordemos as palavras do Cristo: - Não são os que
gozam saúde que precisam de médico.
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ORAÇÃO E COOPERAÇÃO
“Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, cerrada a porta, orai a vosso Pai em
secreto; e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos recompensará.”
– Jesus. (Mateus, 6:6.)
Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos
destemperamos em amargura.
Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na Providência
Divina e gritamos, ao mesmo tempo, que as tribulações ficaram maiores.
Dizemo-nos fiéis a Deus e afirmamo-nos esquecidos.
Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva.
As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo.
Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis,
tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum.
Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as
mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para
aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual.
Compreendamos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos, requisitamos
o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso
na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo.
Em quantos lances embaraçosos, somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à
tolerância, ao entendimento e ao serviço?
Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude, em qualquer
adversidade, será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a
demonstrar.
Em supondo que a solução do Alto demora a caminho, depois de havermos rogado o
favor da Infinita Bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também
a ocasião para os melhores testemunhos de fé; e que se exigimos o amparo do Senhor,
em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo, em
favor dos que se afligem, junto de nós.
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1.Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais
imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos.
(Mateus, 6:7.)
6. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que,
conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhas. E acrescentam os
que assim pensam que, achando-se tudo no Universo encadeado por leis eternas, não
podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma há leis naturais
e imutáveis que não podem ser derrogadas ao capricho de cada um; mas daí a crer-se
que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância.
Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio
e sem iniciativa...Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência, para que ele as deixasse
sem serventia; a vontade, para não querer; a atividade, para ficar inativo. Sendo livre o
homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais,
consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa,
sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis
universais... Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a
imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua
vontade.
7. Desta máxima: “Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece”, fora ilógico
deduzir que basta pedir para obter e fora injusto acusar a Providência se não acede a
toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso
bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus
interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente; ora, se o sofrimento é de utilidade
para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente
sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre,
se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe
concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará
lhe sugiram os bons Espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os
que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: “Ajuda-te, que o Céu te
ajudará;” não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer
uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser
socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço.
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Irmão Anísio, pela psicografia de Rita Viana.

A LUZ REAL
Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos cressem por
meio dele. (João, 1:7.)
A luz real é a luz do amor!
A poderosa luz nunca se ausenta, as trevas são um momento da luz em latência. Essa
luz latente está em todos os corações, em alguns contextos ainda se apresenta trevas.
Entretanto, todos fomos criados para a luz e vivemos mergulhados em uma luz desperta,
na luz do nosso Mestre Jesus. Somos todos pequenos sóis embrionários. Alguns
envolvidos ainda nas brumas da falta do trabalho de amor ao próximo. Falta que recebe
a denominação de egoísmo. Aí, está a sombra, que encobre o brilho divino herdado do
Pai Criador.
Indistintamente, todos como herdeiros divinos, pelo trabalho libertador, seremos luzes
brilhantes no Universo de Deus. Hoje ainda abrigados no orbe terrestre, fazendo cada um
a seu turno, o despertar da claridade interna, claridade esta que junto com outras almas
despertas iluminará o mundo. Ainda precisamos ser iluminados pelo Cristo, porém, a
nossa destinação é tornarmo-nos Espíritos Iluminadores. Num processo de grande
fraternidade universal, seremos luzes a iluminar outros corações necessitados do amparo
que ora recebemos de Jesus.
Tenhamos a certeza da nossa destinação. Num tempo, que não se mede com os
instrumentos da humanidade terrena, seremos luzes de outros Mundos de Deus!
O mecanismo da criação assim se processa, luzes brilham sobre trevas, para que essas
também mostrem a luz por herança do criador. Sejamos estrelas a iluminar a escuridão
que também se ensaia para a luz.
A luz do amor é a grande permanência de todos os seres da criação. Entretanto, ainda
necessitamos dele, do nosso Mestre Celeste, da sua luz que ilumina os nossos caminhos,
para que os nossos tropeços sejam menores e que um dia transformar-se-ão em
caminhada sem pés, elevados do mundo. Dizendo humildemente: Eu e o Pai somos um,
eu estou no Pai e o Pai está em mim.
Sob as bênçãos de Jesus!
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“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.”
–Jesus. (Mateus, 5:16.)
Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o Universo, o
estreito campo em que nos agitamos, na Crosta Planetária, é limitado círculo de ação.
Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar.
A casa pequena e humilde, iluminada de Sol e alegria, é paraíso de felicidade.
A angústia de nosso plano procede da sombra.
A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da
ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas.
Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos.
Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz.
Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de
nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos Mensageiros Divinos,
que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que
seja.
É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não
nos dominem.
É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja
própria, padeceremos constante ameaça de queda.
Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço
e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por
uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não olvides tua candeia, se não
desejas resvalar nos precipícios da estrada longa!...
Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação,
de conversão substancial do “eu” ao Reino de Deus.
Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé,
ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores
do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do
louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos
vales do mundo...
Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora, indefinidamente, em
certos ângulos da estrada.
Todavia, avançar sem luz é impossível.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)

48

Centro Espírita Luzes no Caminho - CELUZ

Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 23 - PRISÕES DA ALMA - TEXTO DE ABERTURA
Vinha de Luz. F.C.X./ Emmanuel. Cap. 30

DE ALMA DESPERTA
“Por isso te lembro despertes o dom de Deus que existe em ti”
Paulo. (II Timóteo, 1:6.)
É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na
sombra dos impulsos primitivistas.
À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa
permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as Leis
Eternas.
Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da
Revelação Divina, dádiva do Alto, que em hipótese alguma, devemos permitir se extinga
em nós.
Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e
aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem
sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual.
Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às
escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos
pensamentos habituais, recebe mil e um convites desordenados das zonas inferiores. Nas
aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado
individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em
obediência às determinações da vida, é, muita vez, levado a buscar descanso indevido.
Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao
desequilíbrio.
Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de
acordar o “dom de Deus”, no altar do coração.
Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções
e desânimos, na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos
mais velhos em experiência maior; entretanto, é imprescindível marcharmos de alma
desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário.
Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a
própria luz.
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“Pedi e vos será dado; buscai e encontrareis; ...”
- Jesus. (Mateus.7:7.)
Verdugo invisível, onde se lhe evidencie a influência, aparecem a rebeldia e o azedume,
preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas
sugestões, à maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa.
Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não
mais enxerga senão a si mesma. Onde surge, pede os primeiros lugares e, se lhes negam,
à face das tarefas que a previdência organiza, não se peja de evocar direitos imaginários...
Irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor, vestindo o coração na túnica da
humildade que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesma, porque esse
estranho carrasco, que nos alenta o egoísmo, em toda parte chama-se orgulho.
Corrosivo no coração, a surgir do conúbio entre a revolta e o desânimo, tisna o
manancial da emotividade e sobe à cabeça em forma de nuvem. E, chegado ao cérebro,
transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão que se envolve
em clamoroso desequilíbrio.
A vítima, desse modo, não mais enxerga o bem que o Céu espalha em tudo, para ver
simplesmente o mal que traz consigo, imagina, apressada, espinheiros e pântanos onde
há flores e bênçãos, ...
Guardai-vos, pois, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando,
ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela
fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. (1)
Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na
abundância das coisas que possui.
Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. É preciso
adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a
própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros.
Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada, ... (2)
Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o
coração aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. (3)

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)

50

Centro Espírita Luzes no Caminho - CELUZ

Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 24 - SEMEAR E COLHER - TEXTO DE ABERTURA
Pão Nosso. F.C.X./Emmanuel. Cap. 25

NAS ESTRADAS
“E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada; “
– Jesus. (Marcos, 4:15.)
Jesus é o nosso caminho permanente para o Divino Amor.
Junto dele seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes
sinceros ao roteiro santificador.
Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da Luz Celestial para os homens
comuns.
Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes
passe despercebido.
A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias.
Qual ocorre ao vento generoso que espalha, entre as plantas, os princípios de vida,
espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade
de acesso à senda do amor.
Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num
livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um
amigo.
Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas e se já recebeste o
princípio celeste, cultiva-o, com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O
verbo humano pode falhar, mas a Palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a,
porque, se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te
visitará o espírito, indicando-te novos rumos.
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“O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.”
Paulo. (II Epístola a Timóteo, 2:6.)
Há lavradores de toda classe.
Existem aqueles que compram o campo e exploram-no, através de rendeiros suarentos,
sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos.
Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os
braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam.
Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer
atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito.
Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil,
enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis.
Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando
à gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d’água e o socorro do adubo.
Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela
indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear.
A Natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação
e o desapontamento.
Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto.
E assim ocorre na lavoura do espírito.
Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o
melhor de si mesmo.
Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e
favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César ou mais endinheirado seria
o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador
dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do
fruto.
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DE ÂNIMO FORTE
“Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação.”
- Paulo. (II Timóteo, 1:7.)
Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se,
aprimorar-se, elevar-se.
Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos
companheiros de fé, em toda parte.
A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica
orientadores.
Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir?
Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o
retraimento.
Aqui, há temor de responsabilidade; ali, receios da crítica; acolá, pavor de iniciativa a
benefício de todos.
Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento?
Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e
desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo.
Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar
serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? como recolher felicidade que não
semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos?
Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte, para a frente,
construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão,
porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, “Deus não nos deu o
espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação”.
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“E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou; vai em paz.”
(Lucas, 8:48.)
É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se
reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que O procuram. Diversas vezes,
ouvimo-lo na expressiva afirmação: – “A tua fé te salvou.” Doentes do corpo e da alma,
depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do
homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. (1)
A árvore da fé viva não cresce no coração, miraculosamente. Qual acontece na vida
comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura.
Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento.
Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos,
vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de
que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina.
A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço.
A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns
espíritos privilegiados pelo favor divino.
Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências.
A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada
aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo.
Não se faz possível a realização, quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria
com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e
malfeitores, atacando a obra.
A lição do Evangelho é semente viva.
O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra.
É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de
defesa.
Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões
ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame.
Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir, de modo integral, a vibração da fé
ao espírito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. (2)
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A GRANDE PERGUNTA
“E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?”
– Jesus. (Lucas, 6:46.)
Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de
ouvirem as sublimes palavras do Cristo.
Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece
vivo em seu Evangelho de Amor e Luz.
É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos
sublimes e claros.
Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas.
Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor, de modo pessoal, em suas
manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam
considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano
e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente
se lhes mistura à vaidade, anulando- lhes as forças.
Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram
que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as
atividades a que se ajustam.
Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da
Terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus.
É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével
em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se
esqueçam de atender, sinceramente, às recomendações do seu verbo sublime.
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Nem todos os que me dizem: “Senhor! Senhor!” — entrarão no Reino dos Céus; apenas
entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus; ..Jesus. (Mateus, 7:21)
Muitos clamam pela proteção do Divino Mestre, em lágrimas de compunção, mas
não lhe aceitam os desígnios salvadores. Esperam pelo Benfeitor Divino, à maneira de
crianças caprichosas, habituadas a viciosas exigências. Muitos apelam para Jesus,
reclamando-lhe socorro, declarando-se extenuados pelas pequenas lutas que lhes
couberam no mundo, entretanto, são cegos para os fardos pesados que os vizinhos
suportam heroicamente.
Muitos repetem o nome do Amigo Celeste, não para materializar-lhe os princípios
no mundo, mas para conquistarem destacado lugar no banquete da dominação humana.
Muitos se reportam ao Mestre da Cruz, rogando-lhe refúgio entre os anjos, todavia, em
plena fuga ao serviço que o Céu lhes conferiu, entre as criaturas, na Terra, para
soerguimento dos seus próprios irmãos de jornada evolutiva. O problema da elevação
espiritual não está situado em nossos lábios; acima de tudo, em nosso coração e em
nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros e em favor de nós mesmos.
Apliquemo-nos à ação permanente do bem e, na certeza de que “a cada um, será dado
segundo as próprias obras”, ... (1)
7.Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um
homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios
transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa; ela não ruiu, por estar edificada na rocha.
- (Lucas 6:47, 48) (2)
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CADÁVERES
“Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias”
(Mateus, 24:28.)
Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o Mestre à necessidade dos
homens penitentes, que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que
se mergulham.
Não se elimina o pântano, atirando-lhe flores.
Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram.
Essa figura, de alta significação simbológica, é dos mais fortes apelos do Senhor,
conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante.
Em vários círculos do Cristianismo renascente surgem os que se queixam, desalentados,
da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes
se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios
de Jesus.
Conviria, porém, muita ponderação, antes de afirmativas desse jaez, que apenas
acusam os próprios autores.
É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de
cadáveres ao abandono.
Os corvos se aninham noutras regiões, quando se alimpa o campo em que
permaneciam.
Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira
num sepulcro; todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da
tristeza negativa se afastam para mais longe.
Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior.
Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de
coisas mortas, serás seguido, de perto, pelas águias da destruição.
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“Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração.”
-Jesus. (Mateus, 6:21.)
As bases de todos os serviços de intercâmbio, entre os desencarnados e encarnados,
repousam na mente, ... é no mundo mental que se processa a gênese de todos os
trabalhos da comunhão de espírito a espírito.
Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante
e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os Espíritos da Grande Luz... A
fim de atingirmos tão alto objetivo é indispensável traçar um roteiro para a nossa
organização mental, no Infinito Bem, e segui-lo sem recuar...
Energia viva, o pensamento desloca, em torno de nós, forças sutis, construindo
paisagens ou formas e criando centros magnéticos... com os quais emitimos a nossa
atuação ou recebemos a atuação dos outros.
Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos
mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar.
Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida.
Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos, com os quais nos
colocamos em sintonia.
Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da
correspondência.
Um fruto apodrecido ao abandono estabelece no chão um foco infeccioso que tende a
crescer, incorporando elementos corruptores.
Exponhamos a pequena lâmina de cristal, limpa e bem cuidada, à luz do dia, e refletirá
infinitas cintilações do Sol.
Andorinhas seguem a beleza da primavera...
O mato inculto asila serpentes.
A terra cultivada produz o bom grão...
Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do
desequilíbrio, enquanto que a boa-vontade e a boa intenção acumulam os valores do
bem.
Ninguém está só.
Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual
que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade.
Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no Além são
aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo
o antigo ensinamento evangélico, “teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração”.
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NUNCA DESFALECER
“... Orar sempre e nunca desfalecer.”
(Lucas, 18: 1.)
Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem
para o serviço da tua iluminação.
Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da Terra, sempre serás
defrontado pela dificuldade e pela dor.
A lição dada é caminho para novas lições.
Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem.
Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar.
Enche-te, pois, de calma e bom ânimo, em todas as situações.
Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo
inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações.
Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de
lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros.
Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa
oportunidade de crescimento espiritual.
Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão, no mundo, desde a
vinda do Senhor.
Onde está o Sinédrio que condenou o Amigo Celeste à morte?
Onde os romanos vaidosos e dominadores?
Onde os verdugos da Boa Nova nascente?
Onde as trevas da Idade Média?
Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes, que feriram em nome do Excelso
Benfeitor?
Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o
pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo
dos séculos.
Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz, ao
encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que,
antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando, e
nunca desfalecer.
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“Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e
tendo por capacete a esperança da salvação;”
- Paulo. (I Tessalonicenses, 5:8.)
Deixa que a tua palavra de fé venha a cair na terra dos corações, por semente do futuro.
Caridade é também doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a
desfalecer, na luta pela vitória do bem. Dirás talvez que já repetiu o teu apelo à
solidariedade e à concórdia, vezes e vezes, sem que ninguém te desse atenção.
Entretanto, guarda a certeza de que alguém terá escutado a tua mensagem e saberá
transmiti-la em ambientes que desconheces. Sempre que possível, atira uma pétala de
otimismo e de amor, entre aqueles que te cercam...
O vento das horas transportará o que disseste para o bem dos outros e de tuas
afirmativas surgirão frutos de paz e bênção que, de retorno a ti, envolver-te-ão em
vibrações de confiança e alegria. (1)
Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do Amigo
Divino.
Jesus prossegue trabalhando.
Ele, que passou no Planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos
cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como
naquele momento da multiplicação dos pães.
Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre.
O Senhor observa o que fazes.
Não roubes o pão da vida; procura multiplicá-lo. (2)
Crê e vive! Crê e aperfeiçoa-te!
Crê e eleva-te, elevando os que te rodeiam! Conduze a esperança onde a fé esmoreceu,
faze brilhar a alegria onde a penúria abriu o manto imenso de sofrimento e escuridão...
Jesus é vida, amor, atividade redentora, bênção de todos os dias. Descrucifiquemos o
Divino Amigo que ainda permanece atado ao madeiro espinhoso de nossas
incompreensões e negações e, tomando a abençoada cruz que realmente é nossa no
desempenho dos nossos deveres de cada dia, alcançaremos felizes a luz de nossa própria
ressurreição. (3)
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TRABALHO
“E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também.”
- (João, 5:17.)
Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas.
Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria
revolta-se contra o gênero de seu trabalho.
Os que varrem as ruas querem ser comerciantes; os trabalhadores do campo
prefeririam a existência na cidade.
O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da
oportunidade recebida.
De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo
ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro.
Mas Jesus veio arrancar-nos da “morte no erro”. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que
é o movimento incessante da vida.
Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em
sua obra eterna de amor e sabedoria e à sua tarefa própria, cheia de imperecível
dedicação à Humanidade.
Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando.
Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós, desde
quando?
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“O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra.”
- Jesus. (Marcos, 4:26.)
“Ânimo, trabalhadores tomai dos vossos arados e das vossas charruas; lavrai os
vossos corações; arrancai deles a cizânia; semeai a boa semente que o Senhor vos
confia e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade” E.S.E. Cap. XVIII, 15
Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas
das calamidades da inércia, no plano da natureza.
A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem
teto e, em seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam
por residência.
O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para
logo em piscina de vermes.
O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, Incorpora
em si mesmo a ferrugem que o desgasta.
A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e
faz-se, pouco a pouco, a moradia da traça que a destrói.
0 alimento indefinidamente guardado sem proveito deixa a função que lhe cabe no
socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em
que se corrompe.
Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso,
movimento e incessante renovação para o Bem Eterno.
Transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da
experiência e prossegue adiante.
Quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer,
mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente
se arruinará...(1)
Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele
próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos
felizes.
Pensemos Nele, o Senhor.
E toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremonos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem
apoio repousante, foram cravadas no lenho de sacrifício, do qual, conquanto
escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a
serenidade da bênção. (2)
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NA FORJA DA VIDA
“Entrai pela porta estreita porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a
ela conduz e muitos são os que entram por ela.” - Jesus. (Mateus, 7:13.)
Trazes contigo a flama do ideal superior e anelas concretizar os grandes sonhos de que
te nutres, mas, adiante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é
invencível.
Afirmas haver encontrado incompreensões e revezes, entraves e dissabores, por toda
parte, no entanto...
O pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo
do solo; a vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com
o preparo do fio; o lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao
levantá-lo; a escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se
consagram ao ministério do ensino; o livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram
para fixar, em caracteres humanos, o clarão das ideias nobres; a oficina que te assegura
a subsistência encerra o concurso dos seareiros do bem, a favor do progresso; o remédio
que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente.
Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos
que te atendem, submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te
possam servir.
Se aspiras, desse modo, à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar, a fim de
obtê-lo.
Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no
próprio sacrifício.
Se queres, na sombra do vale, exaltar o tope do monte, basta contemplar-lhe a
grandeza, mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso
usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que
te susténs e agir com as próprias mãos.
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3.Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz!
E quão poucos a encontram! - (Mateus, 7:14.)
5.Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior
número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços
sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências,
coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: “Muitos são os chamados e
poucos os escolhidos... (1)
Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te
inquietam a alma.
Realização pede trabalho.
Vitória exige luta.
Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no
cipoal do tédio ou da intemperança, ...
Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem,
desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos, ...
Seja qual for a experiência em que te situas, na terra, lembra-te de que ninguém
recebe um berço entre homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às
leis que regem a vida.
Nosso dever é a nossa escola.
Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe
manter limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante do Bem Eterno.
Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que
constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos.
Adaptarmo-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é
estabelecer em nós próprios o caminho para o Céu que almejamos.
...
Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina.
Não desdenhes a provação e o trabalho, a abnegação e o suor.
E, em todas as circunstâncias, recorda sempre que a "porta larga" é a paixão desregrada do
"eu" e a "porta estreita" é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. (2)
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ANTE A LIÇÃO DO SENHOR
“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus”
-Jesus. (Mateus, 5:3.)
Louvando os “pobres de espírito”, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a
boçalidade e a incultura.
Encarecia a benção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos
tesouros da vida.
Abençoava a humildade, que nos conduz à fonte da paz.
Salientava a sobriedade que nos garante o equilíbrio.
Destacava a paciência que nos dilata a oportunidade de aprender e servir.
Se procuras o Mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em
combustível ao fogo da ambição menos eficiente.
Vale-te da lição de Jesus, à maneira do lavrador vigilante que sabe selecionar as
melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima ou à maneira do viajor que
guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas.
Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo
suscetível de ser engajado a serviço de seus escusos desejos, buscando na proteção do
céu, favorável clima à infeliz materialização de seus próprios caprichos, enquanto milhões
de aprendizes da Divina Revelação se aglomeram nos templos do Mestre em torneios
verbalísticos nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de
evidência nos conflitos e tricas da palavra, em que apenas efetuam a má versão das
riquezas do espírito.
Se a Doutrina Redentora do Bem Eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição
da Vida Superior, simplifica a própria existência.
Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós senão
amargura, desencanto e inutilidade.
Recebamos o dom das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso
empréstimo do Senhor à nossa estrada e, convertendo os minutos em ação construtiva
e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa
extensão, a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida.
Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza o instante que passa, cedendolhe o melhor de nós mesmos, a favor dos que nos cercam, e descerraremos o novo
horizonte, em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar,
infinitamente, a eterna e divina alegria.
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“Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações...”
(Atos dos Apóstolos, 20:19.)
A humildade, por força divina, reflete-se, luminosa, em todos os domínios da Natureza,
os quais expressam, efetivamente, o Trono de Deus, patrocinando progresso e a
renovação.
Magnificente, o Sol, cada dia, oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da
lama; a flor, sem alarde, incensa a glória do céu...
A carência de humildade, que, no fundo, é reconhecimento de nossa pequenez diante
do Universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais
sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia
e pela delinquência em todas as direções.
Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do “eu”, a criatura sente-se
proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de
espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e, apropriando-se da existência em sentido
particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao
contato com as realidades fundamentais da vida.
Sob o fascínio de semelhante negação, ergue azorragues de revolta contra todos os que
lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade,
não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade
que todos deixamos para trás, após a auréola da razão.
Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o
ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam
perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no
desequilíbrio emotivo, ...
Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida aceita sem
constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando,
deste modo, a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das Leis Divinas,
que jamais alardeiam as próprias dádivas. (1)
Qual a maior lição que a Humanidade recebeu do Mestre, ao lavar ele os pés dos seus
discípulos?
- Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas
a suprema lição da humildade, demonstrando, ainda uma vez, que, na coletividade cristã,
o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. (2)
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CARIDADE DO ENTENDIMENTO
"Agora, pois, permanecem estas três, a fé, a esperança e a caridade; porém, a maior
destas é a caridade.” – Paulo (I Coríntios, 13:13.)
Na sustentação do progresso espiritual precisamos tanto da caridade quanto do ar que
nos assegura o equilíbrio orgânico.
Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade
de todo o Universo e não olvides a compreensão que devemos a todas as criaturas.
Compreensão que se exprima, através de tolerância e bondade incessantes, na sadia
convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável
à própria segurança.
À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não
seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes
é própria
O criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos
evolutivos.
Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da Criação e
somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida.
Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor
nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem.
Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje e, estendendo fraternos
braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá,
por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa
e sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus.
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6. “Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios
anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um címbalo que retine;
ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse
perfeita ciência de todas as coisas; ainda quando tivesse toda a fé possível, até o
ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando
houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado
meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me
serviria.
A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a caridade não é invejosa; não é
temerária, nem precipitada; não se enche de orgulho; não é desdenhosa; não cuida
de seus interesses; não se agasta, nem se irrita com coisa alguma; não suspeita mal;
não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade; tudo suporta, tudo
crê, tudo espera, tudo sofre.
Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade permanecem; mas, dentre
elas, a mais excelente é a caridade.”
- (Paulo, 1a Epístola aos Coríntios, 13:1-7 e 13.)
7. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade, que disse: Quando mesmo eu
tivesse a linguagem dos anjos; quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos
os mistérios; quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas,
se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade,
a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É
que a caridade está ao alcance de toda gente: do ignorante, como do sábio, do rico, como
do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais: define a verdadeira
caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as
qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo.
10.“....na máxima: Fora da caridade não há salvação estão encerrados os destinos dos
homens, na Terra e no céu; na Terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em
paz; no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa
divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida,
encaminhando-o para a Terra da Promissão. Ela brilha no céu, como auréola santa, na
fronte dos eleitos, e, na Terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá:
“Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que
espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada
resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina.”
Paulo, apóstolo, Paris, 1860
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JESUS E A PAZ
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá...”
– Jesus. (João, 14:27.)
A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa.
A paz do espírito é serviço renovador.
A primeira é inutilidade.
A segunda é proveito constante.
Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre.
Lares humanos negaram-lhe o berço.
Mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria.
Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de
residência, em favor do apostolado que trazia, sofreu, tranquilo, a imposição das
circunstâncias.
Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se, feliz, em barcas pobres da Galileia.
Amando e servindo os necessitados e doentes recebia, a cada passo, os golpes da
astúcia de letrados e casuístas de seu tempo; contudo, jamais deixou, por isso, de
exercer, imperturbável, o ministério do amor.
Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta.
Sob o cuspo injurioso da multidão foi açoitado em praça pública e conduzido à
crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os
companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos.
Recorda, assim, o exemplo do Benfeitor Excelso e não procures segurança íntima fora
do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo.
A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a
se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente
ascensão.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)

69

Centro Espírita Luzes no Caminho - CELUZ

Grupos de Terapia Evangélica O Consolador
TEMA 33 - VIVER EM PAZ - TEXTO TEMA
Segue-me. F.C.X./Emmanuel, p. 83: Viver em Paz; (1) p. 172: Mateus, 5:9.
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“...Vivei em paz..."- Paulo. (II Coríntios. 13:11.)

Mantém-te em paz.
É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de
viver; entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém.
Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que
a compaixão e a bondade te sigam todos os passos.
Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação.
Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e, na
posição que lhes dizem respeito.
Repara, carinhosamente, os que te procuram no caminho...
Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas
ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da
verdade e clamam irritadiços... Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e
identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas.
Uns acusam, outros choram.
Ajuda-os, enquanto podes.
Pacificando-lhes a alma, harmonizarás, ainda mais, a tua vida.
Aprendamos a compreender cada mente em seu problema... (1)
...E permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício
dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer
o mal e fazer o bem, porquanto em verdade, tão-somente a criatura consagrada a
trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra
tempo para ser infeliz. (2)
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ROGATIVA
Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
(João, 10:11.)
Senhor Jesus!...
Nós te agradecemos: a benção do amor:
o tesouro do tempo;
a felicidade de trabalhar;
o privilégio de servir;
o dom da palavra;
o apoio da instrução;
a força do progresso;
o amparo da esperança;
a construção da fé;
a lição da prova;
o benefício da dor;
o apoio do companheiro;
e o concurso do adversário!...
Sabemos, porém, Senhor, que nos cabe o dever de aproveitar-te as concessões, a fim
de acender em nós mesmos a luz da experiência para o caminho que nos conduz a Deus.
Compreendendo tudo isso, nós te rogamos a precisa coragem de cultivar a humildade
e a paciência, porquanto, somente sobre semelhante alicerces espirituais, é que nos
esqueceremos de nossos caprichos próprios, de modo a aceitarmos, para a nossa
felicidade, as tuas determinações, onde estivermos, seja com quem for, em todo o tempo
e em qualquer circunstância hoje e sempre.
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“Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.”
– Jesus. (Lucas, 12:21.)
Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens?
“Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a
consciência tranquila e a fé no futuro.” (1)
Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores
senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à
loucura.
Multiplicarás, em torno de teus pés, maravilhosos jardins da alegria juvenil, entretanto,
se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade
será a véspera ruidosa da verdadeira velhice...
Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe
perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos, contudo, se não possuíres na
intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tãosomente um mausoléu adornado.
Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e
influência aos ouvidos do próximo, todavia, se os teus haveres não se dilatarem, em
forma de socorro e trabalho, estímulo e educação, em favor dos semelhantes, serás
apenas um viajor descuidado, no rumo de pavorosas desilusões.
Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a
presença física na Terra, mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás
com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. (2)
Cumpre, assim, teu dever e, tomando da Terra somente o necessário à própria
manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo
a verdadeira felicidade, que fulge sempre, como bênção de Deus, na consciência
tranquila. (3)
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UM SÓ SENHOR
“Nenhum servo pode servir a dois senhores.”
– Jesus. (Lucas, 16:13.)
Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade
nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem
cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a quem devem
servir.
Como o Reino do Cristo ainda não é da Terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo,
a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária.
Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica, em
simultâneo esforço?
Cristo é a linha central de nossas cogitações.
Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da Terra, com direitos inalienáveis,
porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os
sacrifícios de seu amor.
Somos servos Dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, com humildade. E,
para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam,
mas, sim, transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço, nos círculos de luta,
em célula de trabalho do Cristo.
A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da
existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos
semelhantes os seus divinos benefícios.
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“...Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon.“
(Lucas, 16:13.)
9. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo.
Do que encontra ao chegar e deixa ao partir goza ele enquanto aqui permanece. Forçado,
porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas,
simplesmente, o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo;
tudo o que é de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso
o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito
mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que
ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura.
Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis
nesse país; não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo
com relação à vida futura; aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir.
Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro,
de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai
dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos
Espíritos: depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu
ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: Quanto tinhas na Terra? Que posição
ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: Que trazes contigo? Não se lhe
avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse
aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de
partir da Terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão:
Os lugares aqui não se compram: conquistam-se por meio da prática do bem. Com a
moeda terrestre, hás podido comprar campos, casas, palácios; aqui, tudo se paga com as
qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares
da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um
dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. – Pascal. (Genebra,
1860.).
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OFENDIDO
"Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu
irmão pecara contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes?"
- (Mateus, 18: 21.)
"Se alguém te ofendeu, perdoa, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes." O
ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada
ou incompreendida.
Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato
para os ofensores, de vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo, na
própria alma, os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade ou
perturbação.
Em todo processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento
de Vida Espiritual; é quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos
impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio; quem guarda a possibilidade
de preservar a coesão e a harmonia do grupo em que se integra; quem conserva as rédeas
da defesa íntima de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes de
reações inconvenientes ou negativas à frente da injúria; quem efetivamente pode auxiliar
o ofensor, através da bondade e do entendimento com que lhe acolhe as agressões; e
quem, por fim, consegue beneficiar-se, resguardando o próprio coração, por imunizá-lo
contra a queda em revide ou violência. O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo
isso, caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo sem
reclamar na construção incessante do bem e na sustentação da harmonia, porque, toda
vez em que nos transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de
doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a
cair em condição pior.
O Evangelho no Coração...
Quando o Evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas
discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem a boa
vizinhança.
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12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida
em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: “Mestre, esta
mulher acaba de ser surpreendida em adultério; ora, Moisés, pela lei, ordena que se
lapidem as adúlteras... Ele se levantou e disse: “Aquele dentre vós que estiver sem
pecado, atire a primeira pedra.” ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um
após outro, ... perguntou-lhe Jesus: “Mulher, onde estão os que te acusavam?
Ninguém te condenou?” — Ela respondeu: “Não, Senhor.” — Disse-lhe Jesus:
“Também Eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar.” (João, 8:3
a 11.)
16...indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para
com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos
de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de
que se não tornem conhecidos senão dela unicamente, e, se a malevolência os descobre,
tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com
aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência
jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço;
mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz
observações chocantes, não tem nos lábios censuras; apenas conselhos e, as mais das
vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A
de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar; que valeis mais do
que o culpado. Ó homens! quando será que julgareis os vossos próprios corações, os
vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que
fazem vossos irmãos?...Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os
pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as
faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os
atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes: anátema!* tereis, quiçá,
cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência
atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. – José, Espírito
protetor. (Bordeaux, 1863.)
* Condenação, reprovação, maldição...
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BEM-AVENTURANÇAS
“Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos
separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho
do homem.”
– Jesus. (Lucas, 6:22.)
O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por
questão líquida, nos bastidores do conhecimento.
Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as
aflições e trabalhos; todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e
sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras.
Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los.
Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem, na
pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar
no coração longa e divina esperança.
Mas... e a adesão sincera às sagradas obrigações do título?
O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bemaventuranças eternas; entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita
compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos
no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero; se
convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e, quase
sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de
quantos se perdem na desmesurada ambição.
Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isto que
existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo,
mas que ainda não são benditos no Céu.
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1. ”Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados”
-Jesus. (Mateus, 5:4.)
12. Por estas palavras: Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus
aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente
a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser
traduzidas assim: Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste
mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair;
suportadas pacientemente na Terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na
vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo
que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre
assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: “Se me pagares hoje
mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre; se o não
fizeres, atormentar-te-ei, até que pagues a última parcela.” Não se sentiria feliz o devedor
por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima
parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o
sentido das palavras: “Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados.” São
ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres... Ao
entrar no mundo dos Espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no
dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: “Aqui tens a paga dos teus dias de trabalho”; a
outros, aos venturosos da Terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito
consistir a sua felicidade nas satisfações do amor-próprio e nos gozos mundanos: “Nada
vos toca, pois que recebestes na Terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa.”
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SOIS A LUZ
“Vós sois a luz do mundo.”
– Jesus. (Mateus, 5:14.)
Quando o Cristo designou os seus discípulos, como sendo a luz do mundo, assinaloulhes tremenda responsabilidade na Terra.
A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas, missão essa que se
desenvolve, invariavelmente, à custa do combustível que lhe serve de base.
A chama da candeia gasta o óleo do pavio.
A iluminação elétrica consome a força da usina.
E a claridade, seja do Sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e
discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais
resplandece.
Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é
indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem,
para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos.
Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho.
Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos.
Sigamo-lo, auxiliando indistintamente.
Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito.
“Vós sois a luz do mundo” – exortou-nos o Mestre – e a luz não argumenta, mas sim
esclarece e socorre, ajuda e ilumina.
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1. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial.
(Mateus, 5:48.)

3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na
sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo
perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou
voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele; enfim, se
fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua
justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à
vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima
dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções
são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de
amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma; retribui o mal com o bem,
toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra
satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas
lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para
pensar nos outros, antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do
seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes
de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos,
sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita
nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam...
a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que
perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque
sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: “Atire-lhe
a primeira pedra aquele que se achar sem pecado.” Nunca se compraz em rebuscar os defeitos
alheios, nem, ainda, em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que
possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em
combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa
traz em si de melhor do que na véspera... Usa, mas não abusa dos bens que lhe são
concedidos, sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial
emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social
colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são
seus iguais perante Deus; usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os
esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição
subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da
posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente... Finalmente, o homem
de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as Leis da Natureza, como
quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que
distinguem o homem de bem; mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de
mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz.
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ESMOLA
“Dai antes esmola do que tiverdes.”
– Jesus. (Lucas, 11:41.)
A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder
de vista.
No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece
apontamentos especiais.
“Dai antes esmola do que tiverdes.”
Dar o que temos é diferente de dar o que detemos.
A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele e em circunstância
alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho,
remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a.
É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos
provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos
pertencem.
O Dono de todo o poder e de toda a riqueza no Universo é Deus, nosso Criador e Pai, que
empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um.
Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos:
Que temos de nós próprios para dar?
Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros?
Que reações provocamos no próximo?
Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária?
Qual é o estoque de nossos sentimentos?
Que tipo de vibrações espalhamos?
Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas
para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade é
indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o
tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos
nos rodeiam, perto ou longe.
É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que
não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância.
O aviso do Instrutor Divino nas anotações de Lucas significa: – dai esmola de vossa vida
íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e
elevação com os vossos semelhantes, sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em
verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre
a dádiva maior de todas.
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“Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros” – Jesus. (João, 15:17.)
9. “Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem
eles.” Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem
observados nesse mundo, todos seríeis felizes: não mais aí ódios, nem ressentimentos.
Direi ainda: não mais pobreza, porquanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos
pobres se alimentariam e não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei
durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis
crianças a quem tudo faltava.
Ricos! pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que
Deus, um dia, vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do
vosso invólucro terreno, um cortejo de Espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de
um mundo mais ditoso. Se pudésseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no
Além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir!...
Amai, portanto, o vosso próximo; amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora,
que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um
amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa, ao
reconhecê-lo no mundo dos Espíritos!
Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que
nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se.
A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas e é o que
menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande
mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que
ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se
escapa de uma boca habituada a escarnecer; não ver o sorriso de desdém com que vos
recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na
vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do
ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau
proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar à
outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso
semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito: Tende presente sempre que,
repelindo um pobre, talvez repilais um Espírito que vos foi caro e que, no momento, se
encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da Terra, a quem,
por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de
implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre
nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus: pensai nos que sofrem e orai.
– Irmã Rosália. (Paris, 1860.)
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DESCULPA SEMPRE
“Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos
perdoará.” – Jesus.- (Mateus, 6:14.)
Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação.
Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz.
Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a
vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas.
Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que
divergem da nossa!
Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade, usando
um coração que não nos pertence?
Se o mundo, hoje, grita alarmado, em derredor de teus passos, faze silêncio e espera...
A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca.
Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a
sombra te não altere o entendimento.
Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela.
Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te
mostras menos simpático aos semelhantes!
Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os
defeitos.
Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe,
constrangendo-nos à revisão do passado escuro.
Usa, pois, a bondade, e desculpa incessantemente.
Ensina-nos a Boa Nova que o Amor cobre a multidão dos pecados.
Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia
e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a
sublimes renovações.
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Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei
bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem;
(Mateus, 5:44.)
Interpretemos nossos adversários por irmãos, quando não nos seja possível recebê-los
por instrutores.
Quando o Senhor nos aconselhou a paz com os inimigos do nosso modo de ser,
recomendou-nos certamente o olvido de todo o mal.
Às vezes, fustigando aqueles que nos ofendem, a pretexto de servirmos à verdade,
quase sempre faltamos ao nosso dever de amor.
Nem todos podem enxergar a vida por nossos olhos ou aceitar o mapa da jornada
terrestre, através da cartilha dos nossos pontos de vista. E, não raro, em zurzindo os
outros com o látego de nossa crítica ou intoxicando-os com o vinagre de nosso azedume,
procederemos à maneira do lavrador que enlouquecesse, de improviso, espalhando
cáusticos destruidores sobre a plantação nascente, necessitada de auxílio pela fragilidade
natural.
Claro que o amor fraterno encontra mil modos diversos para fazer-se sentir, no reajuste
das situações difíceis no caminho da vida e é justamente para a verdadeira solidariedade
que devemos apelar em qualquer circunstância obscura do roteiro comum.
Se não apagamos o incêndio, atirando-lhe combustível, e se não podemos sanar feridas,
alargando-lhes as bordas, a golpes de força, também não entraremos em harmonia com
os nossos adversários por intermédio da violência.
Usemos o amor que o Mestre nos legou, se desejamos a paz na Vida Maior.
Compreendamos aos que nos ofendem.
Oremos pelos que nos perseguem ou caluniam.
Amparemos os que nos perturbam.
Sejamos o apoio dos companheiros mais fracos.
E o Divino Senhor da Vinha do Mundo, que nos aconselhou o livre crescimento do joio e
do trigo, no campo da Terra, em momento oportuno, se fará revelar, amparando-nos e
selecionando os nossos sentimentos, através do seu justo julgamento.
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RESISTÊNCIA AO MAL
“Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal.” – Jesus. (Mateus, 5:39.)
Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre,
com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se
entregassem, inermes, às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo
retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria
perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo.
O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças
diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença e,
sim, a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso.
Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a
maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes,
grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo.
Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo
homem, que assim presume cooperar com o Céu. No entanto, os empreendimentos
sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia.
Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo
pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca
determinação de Jesus.
Reconhecendo, antecipadamente, que a miopia espiritual das criaturas lhe
desfiguraria as palavras, o Mestre reforçou a conceituação, asseverando: “Eu, porém, vos
digo...”
O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando “olho por olho, dente por
dente”... Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão setenta vezes sete, em cada
ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem-fim.
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7. Aprendestes que foi dito: Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo
que não resistais ao mal que vos queiram fazer; que se alguém vos bater na face
direita, lhe apresenteis também a outra.
- (Mateus, 5:38 a 39.)
8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar “ponto de honra”
produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da
personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa
com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do
nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia: olho por olho, dente
por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: “Retribuí
o mal com o bem.” E disse ainda: “Não resistais ao mal que vos queiram fazer; se alguém
vos bater numa face, apresentai-lhe a outra.” Ao orgulhoso este ensino parecerá uma
covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto
do que em tomar uma vingança, e não compreende, porque sua visão não pode
ultrapassar o presente. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele
em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentandoos de todo e qualquer motivo de temor. Se se lhes não pusesse um freio às agressões,
bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que
é uma Lei da Natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando,
pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a
vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa,
disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal; que o homem deve
aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho; que maior glória
lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça
do que de praticar alguma; que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do
que arruinar os outros... Somente a fé na vida futura e na Justiça de Deus, que jamais
deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes
que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor-próprio. Daí vem o repetirmos
incessantemente: Lançai para diante o olhar; quanto mais vos elevardes pelo
pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da Terra.
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PACIFICAÇÃO
"Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus."
- Jesus. (Mateus, 5:9.)
Escutaste interrogações condenatórias, em torno do amigo ausente.
Informaste algo, com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, e,
sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio, a harmonia possível.
....
Anotaste a falta do companheiro.
Esqueceste toda preocupação de censura, diligenciando substitui-o em serviço, sem
alardear superioridade.
Assinalaste o erro do vizinho.
Foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispões-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem
exibição de virtude.
Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente.
Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às teias da
sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las.
Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida.
Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide e, respondendo com
mais ampla abnegação, no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos
teus detratores.
Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados que se fazem motivos
de perturbação ou de escândalo, no plantio do bem ou na seara da luz.
Decerto, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agravas o desequilíbrio,
através do sarcasmo, e oras por eles, amparando-lhes o reajuste, pelo pensamento
renovador.
Se assim procedes, classificas-te, em verdade, entre os pacificadores abençoados pelo
Divino Mestre, compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não
consegue garantir a paz do mundo, no entanto, cada um de nós pode e deve manter a
paz dentro de si.
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Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.”
Jesus. (Mateus, 5:9.)

Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os
quadros da própria luta.
Se alguém te fere, pacifica desculpando.
Se alguém te calunia, pacifica servindo.
Se alguém te menospreza, pacifica entendendo.
Se alguém te irrita, pacifica silenciando.
O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua
própria defesa.
Golpes e golpes são feridas e mais feridas.
Violência com violência somam loucura.
Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar.
Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre.
O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o
ramo fanado de novas flores.
Censura é clima de fel.
Azedume é princípio de maldição.
Onde estiveres, pacifica.
Seja qual for a ofensa, pacifica.
E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti.
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PERANTE OS INIMIGOS
“Reconcilia-te sem demora com o teu adversário...”
– Jesus. (Mateus, 5:25.)
Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade.
Reconciliar-se alguém com os adversários, nos preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes,
acima de tudo, o direito de opinião.
Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmo-nos em demasia com os
apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso,
quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência.
Harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois,
anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em
cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas
naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no
trabalho em que a vida nos situou.
Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários que, em verdade,
funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar
em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos.
Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços.
Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre, em momento algum; entretanto, ele, que
nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da Terra, com eles
e junto deles.
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7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que
o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós — deixai a vossa dádiva junto ao altar
e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão; depois, então, voltai a oferecê-la.
(Mateus, 5:23 e 24.)
8. Quando diz: “Ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa
oferenda no altar”, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o
homem faça do seu próprio ressentimento; que, antes de se apresentar para ser por Ele
perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum
de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem-aceita, porque virá de um coração
expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os
judeus ofereciam sacrifícios materiais; cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos
ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício.
Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa
alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo
sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então
os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras:
“Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão,
se quiserdes ser agradável ao Senhor.”
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O JUGO LEVE
1. Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração
e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
(Mateus, 11:28 a 30.)
2. Todos os sofrimentos: misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados,
encontram consolação na fé no futuro, na confiança na Justiça de Deus, que o Cristo veio
ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que
simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe
mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: “Vinde a mim todos vós que estais
fatigados, que eu vos aliviarei.”
Entretanto, Jesus coloca uma condição a sua assistência e à felicidade que promete aos
aflitos; essa condição está na lei que ensina; seu jugo é a observação dessa lei; mas esse
jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõem por dever, o amor e a caridade.
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“Vinde a mim, todos vós que estais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.”
Jesus. (Mateus, 11:28.)
Sofres?
Não te esqueças do “Vinde a Mim“ do Divino Mestre e procura com ele o manancial
da consolação, entretanto, não olvides que o Senhor espera não lhe tragas o fardo
escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos, na incapacidade de
praticar o mal, de vez que, em muitas ocasiões, a nossa dor é simples aflição da nossa
própria rebeldia, à frente da Lei.
Tens sede?
Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina
apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação.
Tens fome?
Procura no Benfeitor Celeste o Pão que desceu do Céu, entretanto, roga-lhe, antes de
tudo,
te sacie a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis para que não te falte o
ingresso ao banquete da Luz que o Evangelho te pode propiciar.
Sentes-te enfermo?
Procura em Jesus o Divino Médico, contudo, pede-lhe, atentamente, te conceda
remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto, de ti
mesmo procedem as vibrações enfermiças, que te constrangem ao desequilíbrio
orgânico.
Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos
que nos governam.
Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a
para o resvaladouro das trevas.
Há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante.
Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos
que é necessário extirpar.
“Vinde a Mim!“ – disse-nos o Amigo Eterno.
Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos, desse modo colocar-nos-emos ao
encontro do nosso Divino Mestre e Senhor.
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PRESERVA A TI PRÓPRIO
“Vai, e não peques mais”
– Jesus. (João, 8:11.)
A semente valiosa que não ajudas, pode perder-se.
A árvore tenra que não proteges, permanece exposta à destruição.
A fonte que não amparas, poderá secar-se.
A água que não distribuis, forma pântanos.
O fruto não aproveitado, apodrece.
A terra boa que não defendes, é asfixiada pela erva inútil.
A enxada que não utilizas, cria ferrugem.
As flores que não cultivas, nem sempre se repetem.
O amigo que não conservas, foge do teu caminho.
A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito,
não te beneficia o campo orgânico.
Assim também é a Graça Divina.
Se não guardas o favor do Alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os
conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas
a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais.
Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência, na solução de teus problemas,
porque sem a adesão de tua vontade, ao programa regenerativo, todas as medidas
salvadoras resultarão imprestáveis.
“Vai, e não peques mais”.
O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo.
O Médico Divino proporciona a cura, mas se não a conservamos, dentro de nós,
ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos
sitiarão a invigilância.
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“Não são os que gozam de saúde que precisam de médico”
-Jesus. (Mateus, 9: 12.)
“Jesus se acercava principalmente, dos pobres e dos deserdados, porque são os que
mais necessitam de consolações; dos cegos dóceis e de boa-fé, porque pedem se-lhes dê
a vista e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar.” E.S.E. Cap. XXIV,
12

Milhões de nós outros, - os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra,
somos almas enfermas de muitos séculos.
Carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos
agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso Divino Médico. E basta
ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele,
com vistas à terapia da alma.
Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão.
Nas perturbações do egoísmo: “faze aos outros o que desejas que os outros te façam.
Nas convulsões da cólera: “na paciência possuirás a ti mesmo.”
Nos acessos de revolta: “humilha-te e serás exaltado.”
Na paranoia da vaidade: “não entrarás no Reino do Céu sem a simplicidade de uma
criança.”
Na paralisia de espírito por falsa virtude “se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo
de todos.”
Nos quistos mentais do ódio: “ama os teus inimigos.”
Nos delírios da ignorância: “aprende com a verdade e a verdade te libertará.”
Nas dores por ofensas recebidas: “perdoa setenta vezes sete.
Nos desesperos provocados por alheias violências: “ora pelos que te perseguem e
caluniam.”
Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual: “se queres vir após mim, nega a ti
mesmo, ”toma a tua cruz e segue-me.”
Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a
declaração consoladora do Cristo: - “Não são os que gozam de saúde os que precisam de
médico.”
Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento,
instalados nas Esferas Superiores, dos quais instrutores e benfeitores da Vida Maior nos
acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo,
mesmo sendo Nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de
todo, se o doente persiste em fugir do remédio.

(End.: Trav. Mauriti, 726. Fone:91- 988659486)

94

