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50 Tons de pensamentos
para ajudar na sua vida
“Escolhendo as cores do próprio caminho”

“Faça, mas não espere recompensa, muitos seres se
tardam na estação; o fazer o bem é a própria benção, que
retorna na forma de gratidão”

Fazer o bem é simples, nós é que complicamos. O poder de
um simples sorriso clareia o dia de quem o recebe; o aconchego
de um abraço abriga, aquece e energiza; uma mão estendida a
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erguer aquele que está caído; um elogio sincero, incentiva e dá
novo vigor; um bom dia, uma boa tarde, um boa noite, um
obrigado, transforma o momento de uma pessoa, faz alguém se
sentir lembrado, considerado. São atitudes simples, mas de
incalculáveis benefícios tanto para quem os recebe, mas também
aquele que o pratica. Não nos olvidemos de que o primeiro a ser
ajudado é sempre aquele quem ajuda!
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"O bem não significa simplesmente não fazer o mal, mas
antes não desejar fazer o mal." (Demócrito)

“Preserva o pensamento na abstenção do seu ego.
Mantenha a sintonia consciente com seus desejos em forma de
aceitação com a vontade da existência que ela própria
providenciará o contínuo de seus trabalhos”
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Para curar as dores da alma precisamos usar o bisturi da
verdade.
Sim, essa ferramenta abrirá ainda mais as feridas já abertas
e ira tirar o micróbio que mais nos afeta: a mentira.
Vivemos num processo de negação constante, e para
alimentá-lo, precisamos da mentira que se farta de nossas dores
obscurecendo a verdade. Somente quando olharmos para a
grande ferida com verdadeira intenção de cura, nos curaremos
das dores da alma.
Não acredite nas mentiras que você diz, nos embustes que
você nunca escolheu, mas foi programado para aceitar desde
sempre. Não acredite quando diz a si mesmo que não é bom o
bastante para fazer isso ou aquilo. Faça-se reputar quando você
diz que não é bonito, que não é inteligente. Não creia nas coisas
que te fazem sofrer. Você somente sofre porque permite que elas
existam em tua mente.
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Não há necessidade de justificar o que é verdadeiro, não tem
que dar explicações. O que é verdade não precisa de apoio de
ninguém. As mentiras precisam do seu apoio.
Você precisa criar uma mentira para manter a primeira. E
assim, finalmente, criar uma grande estrutura de mentiras e,
quando você vê a verdade, tudo se desmorona.
Quando estamos dispostos a ver através dos olhos da
verdade, vamos dissecar as mentiras e descobrir algumas feridas
abertas.
Jesus nos ensinou que para remover o veneno que corrói a
alma, é necessário que se faça o perdão.
Basta que se pegue o bisturi da verdade e se abra essa
ferida ainda um pouco mais, para vermos a razão da “dificuldade”
que tanto nos faz sofrer. E a razão é que não aprendemos a
perdoar; não nos ensinaram isso.
A verdade é que para perdoar aos outros precisamos
aprender a perdoar primeiramente a nós mesmos.
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Ame ao próximo como a si mesmo. Perdoe a si mesmo e
perdoará aos outros. Todos nascemos com a capacidade divina
do perdão.
Ninguém pode ser feliz se não amar a si mesmo. Se
aprendermos

a

usar

essa

ferramenta

tão

milagrosa,

aprenderemos onde está a causa de nossas dores reais. Vamos
usar o remédio do perdão. Em consequência disso sentiremos os
benefícios da cura, que se chama amor. A nós e aos outros.

“Não te esqueças que o seu pensamento tem forma e
conteúdo. Desse modo, todo o pensamento produzido em
nossas mentes não se perde no vazio e nem no espaço. Tudo
aquilo que é criado na psique humana se projeta no corpo sutil
e retorna em forma de realizações ou frustrações. Em forma de
curas ou doenças, dependendo do que era composto”
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Os pensamentos são a base de nossa evolução espiritual, é
um atributo inato a todo espírito imortal, portanto, pensar é ação
criadora.
Desse modo, verificamos que por meio de pensamentos
cultivamos sentimentos nobres ou doentios, impregnando nosso
campo astral de luz ou sombras. Os sentimentos que carregamos
demonstram nossa vibração, densidade e luminosidade.
Tomamos as rédeas de nosso progresso espiritual quando
nos propomos a educar os pensamentos. Essa ação resultará na
transformação de nossos sentimentos.
Entretanto, esse esforço deve ser constante, diário, pois é
por meio desse comprometimento que possamos transformar-se
moralmente, e só então alcançaremos degraus mais altos na
escala evolutiva.
O pensamento pode produzir representações mentais que
se convertem em nobreza de ânimo ou em decadência de
costumes. Nesse passo, pensar significa falar sem uma única
pronúncia.
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A influência espiritual é bem maior que supomos e, muito
frequentemente, eles têm o poder de nos encaminhar, orientar,
conduzir. Por conseguinte, é inútil ocultar intenções, reflexões,
raciocínios.

Levando-se

também

em

conta

o

fator

sentimento.

Pensamento e sentimento são palavras sinônimas, talvez, por
causa do vínculo visceral entre essas duas capacitações naturais.
A caridade é a maior ferramenta que nos foi concedida para
manter nossos pensamentos firmes e fortes a nosso favor. É mais
do que assistência social. No fundo, é estarmos de coração
aberto, dispostos a acolher aqueles que vêm ao nosso encontro,
no dia a dia. É o espírito de gratidão e a vontade de repartir, com
todos, as bênçãos da paz que conquistamos. Isso acontece não
porque queremos algo em troca, mas porque nossa “alma” pede.
Caridade é ter fome de amar!
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“A nossa vibração vai atrair tudo aquilo que se assemelha
à o ambiente no sentido de energia, então nem sempre estar em
recintos luxuosos e com pessoas bonitas é sinal de bem-estar.
A felicidade é invisível aos olhos e sentida no coração”

Por vezes pensamos, e chegamos a ter certeza; de que por
estar em lugares lindos e maravilhosos, seja a segurança mais
certa de estarmos bem. Mas, temos muito que levar em
consideração que, a maldade fica a espreita esperando para se
esbarrar sempre naquilo que tomamos como verdade, sem antes
à indagar para nós mesmos.
Vocês já se perguntaram porque algumas pessoas já se
suicidaram em cima de tapetes que dariam para comprar uma
casa? Porque razão, um senhor tão rico, como Adolf Merckle tirou
sua própria vida? Ou o cantor Kurt Cobain, assim como Marilyn
Monroe entre tantos outros.
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Isso tudo acontece por um “simples” fator! A verdadeira
felicidade não se compra. Ela não tem preço. E, é só através
desse sentimento “simples” e puro que teremos a firmeza
duradoura.
Prontamente devemos muito compreender para o nosso
próprio bem-estar, que, muito mais do que matéria; “tudo é
energia e vibração”. E que as energias e vibrações negativas e
positivas interferem diretamente em nossos pensamentos e
atitudes. Portanto à vista disso, busquemos a segurança dessa
felicidade que muitas vezes é invisível aos olhos da carne, mas
que é sentida na alma e no coração.

“Quando se sentir deslocado, lembre-se: na casa do Pai
há muitas moradas.
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Estas não devem ser entendidas só como as casas do
cosmos. Em nosso próprio planeta podemos encontrar a
felicidade com pessoas e lugares que nos assemelham”

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando o
tesouro escondido. Corremos de um lado para o outro esperando
descobrir a chave da felicidade.
Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva num
passe de mágica. E achamos que a vida seria tão diferente, se
pelo menos fôssemos felizes.

E, assim, uns fogem de casa para ser feliz. Outros fogem
para casa em busca da felicidade. Uns se casam pensando em
ser feliz. Outros se divorciam para ser feliz.
Uns desejam viver sozinhos para ser felizes. Outros desejam
possuir uma grande família a fim de ser feliz.
Uns fazem viagens caríssimas buscando ser feliz. Analisam
roteiros, escolhem os melhores hotéis, os pontos turísticos mais
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invejados para visitar. Outros trabalham além do normal buscando
a felicidade. Fazem horas extras, inventam treinamentos e mais
treinamentos para encher sempre mais os seus dias com
compromissos profissionais.
Uns desejam ser profissionais liberais para comandar a sua
própria vida e poder ser feliz. Outros desejam ser empregados
para ter a certeza do salário no final do mês e, assim, poder ser
feliz.
Outros,

ainda,

desejam

trabalhar

por

comissão,

assegurando que o seu esforço se transforme em melhor
remuneração e assim ser feliz.
É uma busca infinita. Anos desperdiçados. Nunca a lua está
ao alcance da mão. Nunca o fruto está maduro. Nunca o carinho
recebido é suficiente.
Sombras, lágrimas. Nunca estamos satisfeitos.
Mas, há uma forma melhor de viver! A partir do momento em
que decidimos ser felizes, nossa busca da felicidade chegou ao
fim.
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É que percebemos que a felicidade não está na riqueza
material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela
pessoa.
E jamais está à venda. Quando não conseguimos achar
satisfação dentro de nós mesmos, é inútil procurar em outra parte.
Sempre que dependemos de fatores externos para ter
alegria, estamos fadados à decepção. A felicidade não se
encontra nas coisas exteriores.
A felicidade consiste na satisfação com o que temos e com
o que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer o
homem sábio e feliz, ao mesmo tempo em que nenhuma fortuna
satisfaz a um inconformado.
As necessidades de cada um de nós são poucas. Enquanto
nós tivermos algo a fazer, alguém para amar, alguma coisa para
esperar, seremos felizes.
Tenhamos certeza: a única fonte de felicidade está dentro
de nós, e deve ser repartida.
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Repartir nossas alegrias é como espalhar perfumes sobre os
outros: sempre algumas gotas acabam caindo sobre nós mesmos.
Na incerteza do amanhã aproveite hoje para ser feliz.
Se chover, seja feliz com a chuva que molha os campos,
varre as ruas e limpa a atmosfera.
Se fizer sol, aproveite o calor. Se houver flores em seu
jardim, aproveite o perfume. Se tudo estiver seco, aproveite para
colocar as mãos na terra, plantar sementes e aguardar a floração.
Se tiver amigos, aproveite para bater um papo, troque ideias
e seja feliz com a felicidade deles.
Se não tiver amigos, aproveite para conquistar ao menos
um.
Aproveite o dia de hoje para ser feliz.

“Nunca seja uma concha fechada em busca de respostas,
uma vez que a pérola sempre está dentro de cada um, e só nos
damos conta quando abrimos as mentes”
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Todos nós podemos aprender algo de novo em cada dia de
nossas vidas. Com você é assim e comigo também.
A

existência física é

repleta de oportunidades de

aprendizado que nos possibilitam inúmeros ensinos desde que
estejamos interessados em aprender.
A mente é feito paraquedas: só funciona quando está aberta.
Para aprender é necessário ter a mente aberta e exercer a
humildade para reconhecer que não sabemos tudo.
Ensinam-nos os orientadores de pós-graduação do nível de
doutoramento que o doutorado é um processo de estudo,
pesquisa, reflexão para se chegar à conclusão de que “se sabe
muito sobre pouca coisa”. Mesmo o doutor reconhece que não
sabe tudo, e por isso não tem razão para se tornar orgulhoso.
Quando Sócrates foi abordado por um de seus discípulos
sobre ele ser o filósofo mais sábio da Grécia, respondeu: “Devo
ser mesmo, pois os outros imaginam saber o que não sabem,
quando eu sei que nada sei. “
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Se Sócrates assim pensava, que dizer de nós?!…
Bom, para nós resta-nos um consolo: abrir a mente para
aprendermos algo diferente em cada dia da existência.
Não pense que já é sabedor do assunto; aproveite bem o
seu dia, abrindo-se para novos aprendizados. No final de um ano,
estaremos bem mais próximos de entender verdades que hoje
são misteriosas e indecifráveis.
E o mais importante: estaremos vivendo cada experiência
como caminho para a felicidade que a Bondade Divina reservou a
seus filhos.

“Renuncie a tudo aquilo que te faça mal, e verás quantos
benefícios ganharás na jornada para sua evolução”

A palavra renúncia nos dá o sentido de que ainda há algo
negativo, que faz parte da nossa cogitação mental, da nossa
inclinação, do nosso perfil psicológico e, muitas vezes, do nosso
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15

hábito diário, que irrompe do íntimo do Espírito, do inconsciente,
fruto das reiteradas escolhas equivocadas de vidas transatas, de
forma que ainda é uma questão moral não superada por nós.
À medida que renunciamos às inclinações indesejadas,
vamos

construindo

novas

posturas

perante

a

vida,

paulatinamente, até o momento em que o novo hábito passa a ser
natural, espontâneo, e se converte em conquista definitiva do
Espírito.
Quando isso ocorre, não há mais renúncia, sacrifício, porque
passamos a agir natural e equilibradamente, no campo do bem e
da paz, sem que o gesto de renúncia gere qualquer desconforto
ou atrito em nossa intimidade.
Quantas vezes chegamos no lar, após um dia cansativo de
trabalho, e nos deparamos com alguns familiares exaltados,
irritados, tudo a fomentar uma grande discussão, ou em outras
ocasiões, alguns assuntos triviais culminando em brigas intensas.
Devemos renunciar ao desejo de revide, contendo a mágoa
ou o ressentimento, a fim de que não se converta em ódio. Pode
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ser que, em alguns momentos, sintamos vontade de ofender ou
de desabafar agressivamente, mas cabe-nos a avaliação íntima
de que essas condutas não valerão a pena e apenas nos
infelicitarão.
Sabemos que não é fácil exercitar a caridade do silêncio ou
da boa palavra, não só no ambiente doméstico, mas na vida social
e no campo do trabalho profissional, mas temos a certeza que
será a melhor atitude para a nossa paz interior. Portanto,
renunciemos, calemos a nossa revolta interior, façamos o
sacrifício de se formos ofendidos; não ofender, tudo de
conformidade com o ideal religioso que elegemos para nossa
vida.
Ao acordar na hora aprazada, em nome da renúncia que
sublima, levantemos da cama, felizes por mais um dia que a
Divindade nos concedeu, e nos sirvamos do tempo para uma
leitura saudável, uma boa caminhada, alguns minutos de
meditação, uma música de boa qualidade etc.
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Muitos de nós somos acomodados e queremos respostas
prontas, rápidas. Para tanto, vivemos consultando as Igrejas, os
líderes religiosos, quando deveríamos renunciar ao nosso
comodismo e nos educarmos com as leituras, que nos libertam da
ignorância. Quantas vezes uma lição, uma frase, nos preenchem
e apontam caminhos antes não imaginados.
Por derradeiro, nas horas difíceis, em que o instinto, a força
bruta está querendo se sobrepor aos sentimentos, à razão,
lembremos de orar a Deus, haurindo as energias vigorosas que
nos inspiraram a ação digna, para que possamos ter forças à
renunciar aos velhos hábitos, pois, desejamos ser pessoas
lapidadas, que entende o valor inestimável do conhecimento e do
amor, e que está plenamente consciente de que “tudo nos é lícito,
mas nem tudo nos convém”. (Paulo de Tarso)
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“A palavra é algo muito importante”. Ela pode nos salvar,
como contingente a sentenciar. “Não é Deus quem condena”;
e sim os verbos ultrajados”

Sabemos que nossos pensamentos são poderosos, mas
quando expressos através da palavra falada ou escrita, adquirem
uma força incontrolável capaz de nos causar mal ou bem. Logo
devemos tomar cuidado antes de expressarmos nossos
pensamentos com palavras.
De todas as poderosas armas de destruição que o homem
foi capaz de inventar, a mais terrível – e a mais covarde – é a
palavra.
Lâminas afiadas, pólvora, energia atômica, dinamite e
muitas outras energias utilizadas maleficamente pelo homem
deixam rastros de destruição de muita dor e sangue, porém,
quando usadas para servir ao homem são altamente benéficas.
O que não dizer da energia atômica utilizada na medicina! –
Da dinamite para construção de represas, de lâminas afiadas para
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delicadas cirurgias e tantos outros benefícios... o mesmo se dá
com as palavras.
Elas foram utilizadas para moldar a personalidade da
maioria de nós pelos nossos pais, educadores, religiosos – desde
a tenra idade na maioria das vezes – com dogmas, conceitos,
preconceitos, falsas crenças e tantas frases e jargões que se
permitimos irão nos perseguir até o final de nossos dias neste
planeta.
As palavras são nosso passaporte para uma vida louvável
ou para uma vida lastimável, e é uma das ferramentas mais
poderosas que nos foi concedido para sermos cada vez mais
felizes.

“Para Deus, não importa nossas vestes, muito menos
nossas posses. Ele quer nossa liberdade. Quer nos ver livres e
sábios”
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O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar
deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao
partir, goza durante sua permanência na Terra; mas, desde que é
forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto, e não a posse
real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao
uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma: a inteligência,
os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva
consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda
mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Desde depende
estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a
sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem.
Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua
bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de
coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo, em relação à
vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá
servir.
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Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar,
é dado um bom alojamento; ao que pode menos, é dado um pior;
e ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o
homem, quando chega ao mundo dos Espíritos: sua posição
depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar
em ouro. Não se lhe perguntará: Quanto tínheis na Terra? Que
posição ocupáveis? Éreis príncipe ou operário? Mas lhe será
perguntado: O que trazeis? Não será computado o valor de seus
bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes,
e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do
que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir,
pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: às
posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do
bem; com o dinheiro podeis comprar terras, casas, palácios; mas
aqui só valem a qualidades do coração. Sois rico dessas
qualidades? Então, sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar,
onde todas as venturas vos esperam. Sois pobres? Ide para o
último, onde serás tratado na razão de vossas posses.
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(M., Espírito Protetor) (Bruxelas, 1861)

“Muitas alegrias, passaria despercebidas por nós; se não
fossem, por vivências incompreensíveis que nos levam a
buscar o caminho para superá-las”

Quando era criança, como todas, tinha alguns amigos. Não
eram muitos, aqueles amigos da rua mesmo, onde jogávamos
bola em um terreno baldio, ao lado da casa em que morava.
Esses colegas eram poucos, porém, significavam muito para
mim.
Sempre fui só eu e minha mãezinha..., portanto, vivíamos
como irmãos.
O tempo foi passando e, como todas as crianças, vamos
crescendo. E com o fim dos ciclos e o avanço natural das fases,
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nos deparamos sempre com coisas que não esperamos. E não foi
diferente comigo.
Desde pequeno, sempre tive a ideia de amizade como se
fosse para sempre, como se perdurasse a vida toda. E teve um
amigo, crescendo e se distanciando tanto, que chegou a não me
cumprimentar e nem falar mais comigo.
Mas, assim, sem mais e nem menos, entendem?
E toda vez que o via atravessando a rua, ou do outro lado da
calçada, ficava olhando até passarmos de vista, na esperança que
meu amigo levantasse a mão.
Por muitos dias, às vezes passava horas buscando pela
consciência: o que será que minha pessoa teria feito a este
colega?
Até que um dia, no contínuo tempo derradeiro, a vida foi
seguindo e outras coisas foram acontecendo, como é natural na
nossa existência. E deixei de me preocupar com este evento.
Segui sem entender, mas segui.
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Com o tempo, e com a educação que a própria vivência nos
proporciona e, principalmente, com o estudo espírita, fui
descobrindo e resolvendo fatos como este, que ocorreram em
minha infância.
Quanto mais compreendermos das transições, não só
planetárias, mas das pequenas transições humanas, sofreremos
menos.
Claro que perder um amigo, ou perder seja lá quem for que
gostamos, na nossa constituição, é uma coisa dolorosa. À vista
disso, descobri que, ao mesmo tempo em que somos frágeis
diante das coisas do sentimento, podemos nos tornar muito fortes
através das instruções divinas.
Tudo passa nessa vida. Passarão as dores e as felicidades,
momentos bons e momentos difíceis. Quando conseguirmos olhar
para o mundo entendendo que ele é efêmero, deixaremos de
perder o tempo que poderíamos direcionar para fazer outras
coisas.
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As pessoas não são responsáveis por não se tornarem o que
desejássemos que fossem. Somos nós que criamos as
expectativas, portanto, a incumbência é nossa.
Quando aprendermos melhor a lidar com o externo,
resolveremos melhor a causa dentro de nós, ao saber que sua
esposa está dentro de você, mas também está fora; ao saber que
sua mãe está no seu interior, mas também está no seu exterior; e
seu amigo, seu irmão, e assim por diante.
Esse trabalho de elucidação não é fácil e nem o Divino nos
disse que seria. Contudo, nos retorna em uma recompensa muito
nobre, posto que com ele nos tornamos mais fortes e temos as
oportunidades de conhecer novas pessoas, lugares e culturas
diferentes, que passariam despercebidos se não fosse por
vivências incompreensíveis que nos levam a buscar o caminho
para superá-las.
(Do livro “Um olhar de misericórdia” – Emerson Calejon)
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“Quando aprendermos melhor a lidar com o externo,
resolveremos melhor a causa dentro de nós, ao saber que sua
esposa está dentro de você, mas também está fora; ao saber que
sua mãe está no seu interior, mas também está no seu exterior;
e seu amigo, seu irmão, e assim por diante”

A maior parte das pessoas procura a Paz fora de si. A
violência e as guerras nascem no espírito dos seres humanos; é
que as defesas da Paz precisam ser erguidas no seu espírito.
Na realidade não há nada a "erguer", pois a paz sempre está
ali; mas deixamos de enxergá-la, pois ninguém nos mostrou onde
ela está. Para descobri-la, precisamos saber que isto exige uma
tomada de consciência de onde e como encontrá-la.
Há três grandes espaços do nosso ser mais íntimo, onde
podemos encontrar a paz: O nosso corpo físico, o nosso espaço
emocional e no nosso espírito. Vamos, para cada um destes
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níveis, mostrar como, de maneira bem concreta, podemos
experienciar e vivenciar a paz.
A PAZ DO CORPO
Esta pode ser experienciada, isto é, vivenciada através do
relaxamento. Vivemos constantemente numa agitação às vezes
frenética. As nossas emoções destrutivas como a raiva ou o
ciúme, criam tensões no nosso corpo. A resposta a estas tensões
é o relaxamento.
A PAZ DO CORAÇÃO
Porque e como lidar com as emoções destrutivas?
Se você quiser despertar a paz do seu coração, aprende a
lidar com as suas emoções destrutivas.
O estudo das causas do estresse indica as emoções
destrutivas como sendo as grandes causadoras do estresse.
Que emoções são estas? Podemos defini-las como as que
causam conflitos com os outros e para si mesmas. São as
expressões internas e externas das nossas neuroses. Uma boa
definição do neurótico é a que o descreve como uma pessoa que
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sofre e faz sofrer os outros; e o que faz sofrer os outros, senão o
ciúme, o apego exagerado a coisas, pessoas ou mesmo ideias, a
rejeição e a raiva, o orgulho e a indiferença?
A PAZ DE ESPÍRITO
Mas mesmo tendo adquirido a paz do corpo e a paz no nível
das emoções, isto é, a paz do coração, a sua mente continua
agitada, gerando uma hiperatividade no mundo externo e uma
invasão, para não dizer uma inflação, de pensamentos: ideias,
imagens, formas, símbolos, memórias desfilam, numa dança
incessante. No fim do dia você só tem uma vontade, de ir para
cama e dormir!
Esta é a atividade típica da sua mente com as suas infinitas
produções e funções bastante úteis para o nosso cotidiano. A
mente nos permite raciocinar, lembrar, apreciar, comparar, julgar,
decidir, avaliar, nos defender. A mente existe para, entre outras
funções, defender a nossa existência. Só que de vez em quando
ela nos atrapalha bastante por funcionar demasiadamente,
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sobretudo se fomos educados para ser um intelectual e
hipertrofiamos esta função.
Embora uma atividade normal do espírito, em certas
ocasiões ela gera emoções destrutivas.
Basta, por exemplo, se lembrar de uma pessoa que você não
quer ver mais, e ficará irritado!
E, com tudo isto, perdemos a paz de espírito. A mente,
gerada pelo espírito, acaba obstruindo a nossa via de acesso à
paz natural, característica do próprio espírito. E assim, perdemos
o controle de nós mesmos.
Mais ainda, existe um aspecto muito sutil do pensamento: é
que a sua natureza própria é de tudo dividir. Mais particularmente
o conceito de "EU", divide a nossa percepção em duas partes: Eu
e o mundo, o espaço interior e o espaço exterior, você e os objetos
e assim por diante.
Na realidade esta divisão é ilusória, pois a ciência nos ensina
que tanto o ser humano como todos os objetos e mundo ao seu
redor são constituídos de energia, e da mesma energia. Assim
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senso nada é separado neste nível de compreensão da
verdadeira natureza das coisas.
O apego irá então se manifestar sob várias formas; eles vão
ficar ansiosos de não se encontrar, ou com ciúmes. Se um chegar
muito atrasado ao encontro o outro ficará ressentido ou no mínimo
chateado.
Se soubessem que não estão separados, mas originados e
constituídos da mesma essência, o próprio apego cairia por si só,
pois é a energia se apegando a ela mesma. Na espera do novo
encontro cada um cuidaria das suas coisas e dos seus afazeres,
sem expectativa sem ansiedades, com abertura total a tudo que
vier acontecer. Se cada um vier, será uma nova alegria; se não
vier, não haverá decepção, pois não se esperou nada.

“Se quisermos que a felicidade venha até nós, temos que
ir de encontro ao auxílio e socorro daqueles que mais
necessitam”
50 tons de pensamentos para ajudar na sua vida

31

Ninguém edificará o santuário da fé no coração, sem
associar-se, com toda alma, ao trabalho, naquilo que ele oferece
de belo e de superior dentro da vida.
Para alcançar, porém, a divina construção, não nos bastam
os primores intelectuais, a eloquência preciosa, o êxtase
contemplativo ou a desenvoltura dos cálculos no campo da
inteligência.
Grandes gênios do raciocínio são, por vezes, demônios da
tirania e da morte.
Admiráveis doutrinadores, em muitas ocasiões, são vitrinas
de palavras brilhantes e vazias.
Muitos

adoradores

da

divindade,

frequentemente,

mergulham-se na preguiça a pretexto de cultuar a glória celeste.
Famosos

matemáticos,

não

raro,

são

símbolos

de

sagacidade e exploração inferior.
Amemos o trabalho que a eterna sabedoria nos conferiu,
onde nos situamos, afeiçoando-nos à sua execução sempre mais
nobre, cada dia, e seremos premiados pela grande compreensão,
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matriz abençoada de toda a confiança, de toda a serenidade e de
todo o engrandecimento do espírito.
Não te queixes se a fé ainda te não coroa a razão.
Consagra-te aos pequeninos sacrifícios, na esfera de suas
diárias obrigações, à frente dos outros, cede de ti mesmo, exercita
a bondade, inflama o otimismo por onde passes, planta a
gentileza ao redor de teus sonhos, movimenta-te no ideal de
sublimação que elegeste para alvo de teu destino. Aprende a
repartir para que te aperfeiçoes. Não vale fixar indefinidamente as
estrelas, amaldiçoando as trevas que ainda nos cercam.
Acendemos a vela humilde de nossa boa vontade, no chão
de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres
diminuam e o esplendor solar sintonizar-se-á com a nossa flama
singela.
A tomada insignificante é o refletor da usina, quando ligada
aos seus poderosos padrões de força.
Confessemos Jesus em nossos atos de cada hora,
renovando-nos com ele, avançando felizes em seu roteiro de
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renunciação, auxiliando a todos e servindo cada vez mais, em seu
nome, e, de inesperado, reconheceremos nossa alma inundada
por alegria indizível e por silenciosa luz.
É que o trabalho de comunhão com o Mestre terá realizado
em nós a sua obra gloriosa e a fé perfeita e divina, por tesouro
inalienável, brilhará conosco, definitivamente incorporada à nossa
vida e ao nosso coração.
(Emmanuel – Chico Xavier)

Caridade é, sobretudo, amizade.
Para o faminto é o prato de sopa.
Para o triste é a palavra consoladora.
Para o mau é a paciência com que nos compete ajudá-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 do aprendizado.
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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 sem imposição.
Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a
tolerância.
Para o maledicente – é o comentário bondoso.
Para o deserdado da Terra – é a expressão de carinho.

“Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente.
É o sol de mil faces, brilhando para todos, é o gênio de mil
mãos, ajudando, 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”.
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“Nem sempre devemos continuar e seguir pelo mesmo
caminho que estamos. Se o requerimento veio naquela hora,
era finalmente oportuno o momento da misericórdia divina em
nossas vidas”

Alguma vez você já teve que corrigir ou mudar o rumo dos
seus passos?
Se você respondeu que sim, você é como a grande maioria
dos seres humanos.
Isso acontece, com frequência, porque ainda não temos
habilidade suficiente para saber com precisão onde queremos
chegar e que caminho seguir.
E isso acontece porque ainda somos aprendizes da vida.
Por causa dessa falta de lucidez, natural em nosso estágio
evolutivo, é que às vezes nos perdemos em atalhos que retardam
nossa marcha na direção dos altiplanos do infinito.
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E não é raro que tenhamos que mudar a direção, buscar
caminhos alternativos, apressar o passo, observar com mais
atenção para não tropeçar nos obstáculos naturais da marcha
para Deus.
Nós sabemos que é preciso caminhar, buscar, bater na porta
que ela se abrirá, pois, o suave Rabi da Galiléia nos orientou a
respeito.
E se fazemos isso, por que nem sempre dá certo?
É que nem sempre buscamos da forma correta e batemos
na porta certa.
Outras vezes nós chegamos ao término do caminho e
deparamos com um resultado que não era justamente o que
desejávamos, e a frustração nos toma de assalto.
Às vezes, para se atingir um objetivo é preciso descobrir
novos caminhos, ousar, inovar, criar novas estratégias.
Talvez essa pequena história possa ilustrar melhor.
Conta-se que havia um cego sentado numa calçada, em
Paris, com um boné a seus pés e um pedaço de madeira com o
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seguinte pedido, escrito com giz branco: Por favor, ajude-me, sou
cego.
Um publicitário, da área de criação, passou por ali, parou e
viu umas poucas moedas no boné.
Sem pedir licença, pegou o cartaz, virou-o, pegou o giz e
escreveu outro anúncio.
Voltou a colocar o pedaço de madeira no mesmo lugar e foi
embora.
À tarde o publicitário passou por ali e notou que o boné
estava cheio de notas e moedas.
O pedinte reconheceu as pisadas e perguntou se havia sido
ele quem tinha mudado o seu cartaz, sobretudo querendo saber
o que havia escrito ali.
O publicitário respondeu: Nada que não esteja de acordo
com o seu anúncio, mas com outras palavras.
Sorriu e continuou seu caminho.
O mendigo não sabia, mas seu novo cartaz dizia: Hoje é
primavera em Paris, e eu não posso vê-la.
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Uma pequena mudança de estratégia e pode ficar mais fácil
atingir um objetivo, alcançar uma meta, chegar a um resultado.
Por vezes nós perdemos muito tempo em tentativas vãs e
não nos damos conta de que uma pequena mudança bastaria
para facilitar a nossa vida.
Se você está sentindo que seus passos não estão lhe
conduzindo numa direção segura, pare um instante.
Reflita sobre onde quer chegar e, se for necessário, corrija a
bússola da sua existência e siga em frente.
Quando você bate numa porta por muito tempo e ela se
recusa a abrir, talvez Deus queira que você busque outra saída.
Embora muitas situações nos pareçam fruto do acaso, não
imaginemos que estamos à revelia das leis que regem o Universo
do qual fazemos parte.
Pense nisso e procure ouvir a sugestão dos sábios
publicitários do espaço, para que faça uma pequena mudança na
estratégia.
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E lembre-se: Se a porta na qual você está insistindo em bater
não se abre, talvez seja o momento de buscar outra alternativa.

“Temos o tempo de nossas vidas para nos lapidar, a fim
de entender, estudar e praticar. Estender a mão, aprender,
ensinar. Nos conhecer, procurar entender aos outros, e se
regenerar”

Se questionarmos um grupo de pessoas acerca do que
significa ser feliz, obteremos respostas as mais diversas.
Alguns dirão que ser feliz significa ter uma vida confortável,
sem preocupações financeiras. Outros dirão que a presença dos
familiares e amigos já é suficiente para nos trazer felicidade.
Outros, ainda, poderão dizer que ser feliz é encontrar um
grande amor, alguém com quem possa dividir os momentos de
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alegria e os de tristeza. E outros mais dirão que uma saúde
perfeita é o que basta para a felicidade.
Outras respostas poderíamos enumerar, sem podermos
afirmar qual delas é a mais correta ou a menos errada, pois que
não há uma resposta em definitivo.
O Evangelho nos apresenta a máxima: A felicidade não é
deste mundo.
Alguns poderiam pensar que tal ensinamento é uma barreira
às esperanças que todos temos de encontrar a felicidade
verdadeira. Porém, não é esse o propósito da sentença.
Essa verdade traz luz à grande diferença que há entre
buscar uma felicidade, por vezes, impossível e ser feliz de
verdade.
Há tantos que depositam suas esperanças de felicidade nas
ilusões que o dinheiro e as posses materiais podem oferecer.
Passam a vida trabalhando para conquistar um império
financeiro e mal percebem o quanto são escravos.
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De repente, quando se dão conta, os filhos já cresceram, os
pais já partiram, as amizades já se desfizeram e, nesse momento,
nem toda a riqueza acumulada é suficiente para lhes trazer a tão
sonhada felicidade.
Esquecem-se de que muitas pessoas são verdadeiramente
felizes morando em casas singelas, com vidas financeiras
modestas.
A felicidade, portanto, não pode estar nos bens materiais.
Há outros que buscam a felicidade em um grande amor:
Quando eu encontrar aquela pessoa especial, serei feliz, dizem
eles.
Mas quantas pessoas têm um companheiro ou companheira
ao lado e não são felizes? E quantos mais há que, mesmo
estando solteiros, possuem sempre uma alegria nos olhos?
Assim, a felicidade não pode estar no outro.
Então, onde encontrar a felicidade? Como ser feliz?
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A máxima do Evangelho nos ensina que a felicidade
verdadeira é uma conquista do Espírito, pois que todos nós fomos
criados para a felicidade eterna.
Tudo o que necessitamos para sermos felizes está em
nossos corações.

Se hoje você se decidir por ser feliz, não há nada que possa
impedi-lo, a não ser você mesmo.
Então não deixe para amanhã: brinque, sorria, valorize as
coisas simples. Acompanhe o crescimento dos filhos, abrace,
aperte a mão de quem lhe quer bem.
Não guarde mágoas e deixe no passado qualquer
sentimento de culpa. Livre-se da auto piedade.
Seja otimista. Vibre com as conquistas. Valorize o presente.
Planeje o futuro.
Organize-se. Reserve um tempo para você. Reserve um
tempo para a família. Reserve um tempo para obras sociais.
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E lembre-se: Não existe um caminho para a felicidade. A
felicidade é o caminho.

“A energia que emana dos pensamentos, aquilo que
cultivamos dentro de nós, representa a chave para a felicidade.
Quando trabalhamos por algo que seja bom, não só
individualmente, mas como um todo, e para aqueles que nos
cercam, somos elevados em energia que se assemelha com a
luz universal”

Comumente ouvimos falar a respeito da necessidade de nos
desapegarmos

das

coisas

materiais,

desde

que

somos

passageiros nesta vida, sendo verdadeira, a vida espiritual.
Ao esboçarmos tal conceito, o que temos em mente é de
repassá-lo para adultos, isto é, pessoas maduras.
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É que nutrimos a ilusão de que os mais idosos é que partem
primeiro, o que nem sempre é verdadeiro, embora possa parecer
a lei natural.
Dessa forma, é bastante importante que comecemos a
ministrar a lição da doação, do desapego aos pequeninos.
Excelente exercício é convidá-los a doar alguns dos seus
brinquedos para outras crianças. Afinal, para os pequenos, o que
existe de mais precioso, senão os seus brinquedos?
A experiência tem demonstrado que, assim convidadas, as
crianças normalmente escolhem diversos brinquedos, em
especial se lhes for dito que eles se destinam a outras crianças
que não têm com que brincar.
É comovente se observar como elas separam bonecas,
bolas, bichinhos de pelúcia, e vão afirmando: Com este, eu já não
brinco mais. Este eu posso dar.
Mais comovente ainda é observá-las entregar, de boa
vontade, os seus brinquedos a outras crianças.
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Mas o que se tem registrado em momentos tais é a
interferência dos pais, separando, dentre os escolhidos pela
criança para doação, aqueles brinquedos que reputam de muito
valor para irem parar nas mãos de uns pequenos carentes.
É que os adultos olhamos para os brinquedos com olhos de
valores comerciais, enquanto a criança tem olhos de utilidade.
Muitas vezes, o brinquedo caro não é o seu preferido.
Quando,

como

pais,

assim

procedemos,

estamos

demonstrando o quanto somos apegados às coisas materiais e o
quanto nos falta ainda exercitar para nos libertarmos em definitivo
de tais conceitos.
Urgente que aprendamos a não interferir nas decisões das
nossas crianças, quando a generosidade se lhes estampa nos
gestos. Pois é nas lições do cotidiano que se forma o caráter das
crianças. E, de um modo geral, somos nós mesmos, os pais, que
podamos com nossas atitudes aquilo que é espontâneo nos
nossos pequenos.
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Dar coisas, e mormente aquelas que consideramos como
preciosas, é a verdadeira lição da doação.
Lição que os pequenos demonstram em abundância, nas
quais nós, os adultos, devemos espelhar.
É que, normalmente, buscamos dar daquilo que nos sobra,
que nos é supérfluo, que não mais desejamos.
Quando

assim

agimos,

não

estamos

nos

doando

verdadeiramente, pois que nada mais fazemos que atender a um
gesto de fraternidade, algo que se espera de qualquer ser humano
em relação a outro carente.

O sinal de que Jesus está conosco e nós com Ele é
exatamente o que nos dispomos dar, em nome Dele.
Doemos, pois, o pão da esperança, da alegria e do bom
ânimo para todos os que encontremos em nosso caminho,
desesperançados, tristes e acabrunhados.
Engrandeçamo-nos nas pequenas doações, crescendo nos
deveres que nos cabem realizar.
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“Tudo o que precisamos nesta vida está dentro de nós
mesmos. Não falo do eu pequeno e egoísta, mas do espírito que
se eleva acima das nossas paixões pessoais”

A vaidade é uma brecha moral que infelicita bastante a
humanidade.
A luta por posições de realce ocupa muito tempo das
criaturas.
Mesmo quem não tem vocação para encargos elevados,
frequentemente procura-os.
E não o faz por espírito de serviço, mas para aparecer.
Valoriza-se muito a vitória aparente no mundo, mesmo
quando conquistada à custa da própria paz.
Mas será que isso compensa?
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Não valerá mais a pena viver humildemente, mas com
dignidade?
Ocupar postos de destaque traz grande responsabilidade.
Para quem não está preparado, a derrocada moral pode ser
grande.
Satisfazer a vaidade é um grande perigo.
A tentação de evidenciar a própria grandeza pode fazer um
homem cair no ridículo.
Há

pouca

coisa

mais

lamentável

do

que

alguém

despreparado desempenhando um grande papel.
A ausência de discernimento pode levar a ver virtudes onde
elas não existem. A aceitar conselhos de quem não merece
confiança. A tomar decisões sob falsas perspectivas.
A vaidade manifesta-se sob muitas formas. Está presente na
vontade de dizer sempre a última palavra.
Por relevante que seja o argumento do outro, o vaidoso não
consegue dar-lhe o devido valor.
Imagina que, se o fizer, diminuirá seu próprio brilho.
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O vaidoso tem dificuldade em admitir quando erra, mesmo
sendo isso evidente.
Ele não consegue perceber a grandeza que existe em
admitir um equívoco. Que é mais louvável retificar o próprio
caminho do que persistir no erro.
A vaidade também dificulta o processo de perdoar.
O

vaidoso

considera

muito

importante

a

própria

personalidade.
Por conta disso, todas as ofensas que lhe são dirigidas são
gravíssimas.
Já os prejuízos que causa aos outros são sempre pequenos.
Afinal,

considera

o

próximo

invariavelmente

mais

insignificante do que ele próprio.
A criatura acometida de vaidade dá-se uma importância
desmedida. Imagina que os outros gastam horas refletindo sobre
seus feitos.
Por conta disso, sente-se compelida a parecer cada vez
mais evidente.
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Como todo vício moral, a vaidade impede uma apreciação
precisa da realidade.
Quem porta esse defeito não percebe que apenas se
complica, ao cultivá-lo. Que seria muito mais feliz ao viver com
simplicidade.
Que ninguém se preocupa muito com sua pessoa e com sua
pretensa importância.
Que, ao tentar brilhar cada vez mais, frequentemente cai no
ridículo e se torna alvo de chacota.
Analise seu caráter e reflita se você não possui excesso de
vaidade.
Você reconhece facilmente seus erros?
Elogia as virtudes e os sucessos alheios?
Quando se filia a uma causa, o faz por ideal ou para
aparecer?
Admite quando a razão está com os outros?
Caso se reconheça vaidoso, tome cuidado com seus atos.
Esforce-se por perceber o seu real papel do mundo.
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Reflita que a vaidade é um peso a ser carregado ao longo
do tempo.
Simplifique sua vida, valorize os outros, admita os próprios
equívocos.
Ao abrir mão da vaidade, seu viver se tornará muito mais
leve e prazeroso.

“O ego se embriaga com pensamentos provindos de um
embarque

de

sentimentos

de

autodefesa

e

desejos

alfandegários ilícitos, consentidos por nós mesmos sem saber.
Encontrando nas sombras aprovadas pelos seus antecessores
no mundo, tudo o que precisa para se afogar em seus
devaneios”
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Vivemos uma época de celebridades, apelos fáceis à
riqueza, ao consumismo, às paixões avassaladoras. Transitamos
aturdidos por um mundo em que o destaque vai para aquele que
mais tem.
E a todo instante os comerciais de televisão, os anúncios
nas revistas e jornais, os outdoors clamam: Compre mais. Ostente
mais. Tenha mais e melhores coisas.
É um mundo em que luxo, beleza física, ostentação e
vaidade ganharam tal espaço que dominam os carentes de
evolução.
Mede-se a importância das pessoas pela qualidade de seus
sapatos, roupas e bolsas.
Dá-se mais atenção ao que possui a casa mais requintada
ou situada nos bairros mais famosos e ricos.
Carros bons somente os que têm mais acessórios e
impressionam por serem belos, caros e novos. Sempre muito
novos.
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Adolescentes não desejam repetir roupas e desprezam
produtos que não sejam de grife. Mulheres compram todas as
novidades em cosméticos. Homens se regozijam com os ternos
caríssimos das vitrines.
Tornamo-nos, enfim, escravos dos objetos. Objetos de
desejo que dominam nosso imaginário, que impregnam nossa
vida, que consomem nossos recursos monetários.
E como reagimos? Será que estamos fazendo algo – na
prática – para combater esse estado de coisas?
No entanto, está nos desejos a grande fonte de nossa
tragédia humana. Se superarmos a vontade de ter coisas, já
caminhamos muitos passos na estrada do progresso moral.
Experimente olhar as vitrines de um shopping. Olhe bem
para os sapatos, roupas, joias, chocolates, bolsas, enfeites,
perfumes.
Por um momento apenas, não se deixe seduzir. Tente ver
tudo isso apenas como são: objetos.
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E diga para si mesmo: Não tenho isso, mas ainda assim eu
sou feliz. Não dependo de nada disso para estar contente.
Lembre-se: é por desejar tais coisas, sem poder tê-las, que
muitos optam pelo crime. Apossam-se de coisas que não são
suas, seduzidos pelo brilho passageiro das coisas materiais.
Deixam para trás gente sofrendo, pessoas que trabalharam
arduamente para economizar...
Deixam atrás de si, frustração, infelicidade, revolta.
Mas, há também os que se fixam em pessoas. Vêem os
outros como algo a ser possuído, guardado, trancado, não
compartilhado.
Esses se escravizam aos parceiros, filhos, amigos e
parentes. Exigem exclusividade, geram crises e conflitos.
Manifestam, a toda hora, possessividade e insegurança.
Extravasam egoísmo e não permitem ao outro se expressar ou
ser amado por outras pessoas.
É, mais uma vez, o desejo norteando a vida, reduzindo as
pessoas a tiranos, enfeando as almas.
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Há, por fim, os que se deixam apegar doentiamente às
situações.
Um cargo, um status, uma profissão, um relacionamento, um
talento que traz destaque. É o suficiente para se deixarem arrastar
pelo transitório.
Esses amam o brilho, o aplauso ou o que consideram fama,
poder, glória.
Para eles, é difícil despedir-se desse momento em que
deixam de ser pessoas comuns e passam a ser notados,
comentados, invejados.
Qual o segredo para libertar-se de tudo isso? A palavra é
desapego. Mas... como alcançá-lo neste mundo?
Pela lembrança constante de que todas as coisas são
passageiras nesta vida. Ou seja: para evitar o sofrimento, a
receita é a superação dos desejos.
Na prática, funciona assim: pense que as situações passam,
os objetos quebram, as roupas e sapatos se gastam.
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Até mesmo as pessoas passam, pois elas viajam, se
separam de nós, morrem...
E devemos estar preparados para essas eventualidades. É
a dinâmica da vida.
Pensando dessa forma, aos poucos, a criatura promove uma
auto educação que a ensina a buscar sempre o melhor, mas sem
gerar qualquer apego egoísta.
Ou seja, amar sem exigir nada em troca.

“Temos os olhos do espírito e os da carne; ademais,
enquanto não renascermos várias vezes, nunca conseguiremos
avistar o tamanho do apoio que o céu nos concede”

Nossa visão limitada dos acontecimentos da vida, às vezes,
não nos permite entender os mecanismos divinos na coordenação
da Sua obra.
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Quando vemos um pequeno ramo verde romper a terra firme
e elevar-se na direção do sol, buscando instintivamente a luz, não
compreendemos quais são os objetivos divinos para a pequena
planta.
Passados alguns dias, voltamos a atenção para o pequeno
ramo e nos surpreendemos...
Já não é mais um raminho, está mais forte. Contudo, o
vemos agora ser açoitado por rajadas de vento, por chuvas
torrenciais ou pelo sol escaldante.
A pequena planta se dobra... é jogada de um lado para o
outro. Algumas folhas, ainda frágeis, não resistem, desprendemse do galho e são levadas...
A chuva castiga, o sol maltrata, mas a pequena árvore não
sucumbe.
Dentro de alguns anos o tronco estará mais firme, já não se
dobrará tanto com os açoites do vento, e as raízes buscaram
sustentação no solo generoso.
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E nesse fenômeno da natureza os objetivos do Criador se
cumprem...
A semente se converte em planta, que se faz árvore,
floresce, frutifica e espalham novas sementes que germinarão e
frutificarão.
Como ocorre com a árvore, nós também passamos por
momentos em que sentimos, no corpo e na alma, os açoites do
vento cruel dos sofrimentos.
Outras vezes, são as tempestades de problemas que testam
a nossa resistência...
Em outros momentos é o sol escaldante da solidão, do
desalento, fazendo-nos exaustos e desejosos de nos deixar cair
para não mais levantar...
Ainda aí, devemos nos espelhar nos exemplos da natureza.
A árvore somente se mantém em pé porque se faz flexível
diante dos embates.
Enquanto o vento a faz dobrar-se, as raízes se firmam no
solo, tornando-a mais forte e resistente.
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Mesmo quando as baixas temperaturas do inverno lhe
restam a ramagem, ela não desiste, permanece em pé,
aparentemente vencida, para, logo mais, enfeitar-se novamente
com folhas e flores e continuar em busca do sol, sua fonte de vida.
Pensando a respeito dessas singelas experiências da
natureza, poderemos entender os objetivos do sofrimento em
nossas vidas.
Jesus, o Espírito mais sábio de que a Terra teve notícias,
alertou que nada há oculto que não venha a ser descoberto. Essa
é a realidade da qual não poderemos fugir, por mais que
tentemos.
Assim sendo, é decisão inteligente de nossa parte agirmos
de tal forma que, se forem divulgados nossos pensamentos e
atos, de nada tenhamos que nos envergonhar.
Em outras palavras, é importante que nossa vida seja um
livro aberto, do qual não tenhamos de arrancar nenhuma página
ou adulterar nenhuma linha, na tentativa de enganar a ninguém,
muito menos de enganar a Deus.
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Uma das causas de sofrimento dos Espíritos é o fato de
perceberem que os equívocos cometidos não se apagaram com
a morte.
Muitos tentam fugir de suas vítimas, que os aguardam no
além-túmulo, ou fugir de si mesmos, tamanha a carga negativa
que acumularam na própria consciência.
Assim, enquanto estamos a caminho, repensemos nossos
valores, nossas atitudes.
E se percebermos que não estamos agindo de acordo com
a sã consciência, corrijamos o nosso passo, para nosso próprio
bem.

“Se as decepções nos machucam? É claro que sim!
Outrossim, é um modo de descermos de um trem indo para
lugar nenhum. Que não vai mais nos levar a uma paragem que
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não nos adéqua, que viria a tomar todo tempo precioso a
vivermos felizes”

No Sermão da Montanha, Jesus disse: “Não resistais àquele
que é iníquo; mas, aquele que te esbofetear a face direita,
oferece-lhe também a outra”.
É óbvio que, na ocasião que o Mestre usou estas palavras,
aconselhando os que estavam a ouvi-lo, não se referiu a alguém
batendo em um lado do rosto, e logo assim oferecer o outro, no
sentido de agressão física.
Se simplesmente o intuito era não revidar a uma ofensa, ou
a uma agressão verbal, o bem dessas palavras não para por aí.
Com certeza quando não refutamos agravos, deixamos de
pagar o mal com o mal. Entretanto, não é fácil a ninguém o
trabalho de não contestar, certo!?
Vamos trazer tudo isso à luz de uma consciência maior. E
veremos que o fato de não retribuir a uma agressão verbal irá nos
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levar a um desvio do mal para um caminho de construções em
nosso benefício.
Por muitas vezes e ocasiões nos perguntamos: por que um
parente me fez um maltrato, se não fiz nada que pudesse receber
tal? Por que um amigo falou mal de mim para outrem, se a ele só
fiz ajudar? E por muito, assim seguem nossos questionamentos,
quando analisamos a consciência e vemos que nada fizemos para
receber tal tratos.
Existe um bem maior que está oculto, em relações que não
nos fazem bem. Uma vez o que ocorre é que não estávamos
felizes há muito tempo. E não conseguíamos perceber. Então aí
o transvio ocorre! Vindo de um mal, para o bem.

À vista disso, as palavras de Jesus têm um sentido bem
maior. Se as decepções nos machucam? É claro que sim!
Outrossim, é um modo de descermos de um trem indo para lugar
nenhum. Além de estar levando-nos a uma paragem que não nos
adéqua, viria a tomar todo tempo precioso a vivermos felizes.
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Quando pegamos esse desvio mágico, que nos leva por um
tempo curto à uma trilha um tanto estreita, já nos primeiros
momentos temos o sentimento da transformação a nascer. Como
um rio que deságua no mar, encontramos o caminho. Logo no
começo contemplamo-lo como pertencente ao esforço que
nutrimos aceitando as provas Divinas.

O porvir, são as alegrias verdadeiras. Lugares que
encontramos, que nos cabem e nos dão a certeza do trabalho
recompensador. Pessoas que conhecemos, a quem podemos
compartilhar as alegrias recíprocas. Onde as quimeras ficaram
para trás. Onde as frustrações e os desenganos também. Como
uma borboleta que sai do casulo e se transforma em presente de
amor a cada um que se esforçou na reforma da sua estrada.
(Do livro – Um olhar de Misericórdia)
(Emerson Calejon)
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“Nascemos nesta vida como nascemos outras vezes, e
morremos nela como já morremos várias vezes. Mas o
verdadeiro nascimento é o que acontece no despertar da
consciência, e só à morte, quando nos privamos da fé e das
oportunidades que nos são concedidas”

Conta-se que, certo dia, perguntaram a Buda: O senhor é
Deus? E ele respondeu: Não.
Então, é um anjo, afirmaram. Ele voltou a esclarecer:
Também não.
E por que é tão nobre, tão puro e fulgurante? Indagaram.
Calmamente ele disse: Porque estou desperto.
Despertar é começar a pensar em si mesmo, o que faz, o
que deseja, quais os propósitos que almeja atender em sua vida
e a que finalidades se destinam.
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É urgente, assim, examinar-se e realizar o esforço pessoal
para se levantar do estado em que se encontra, permitindo-se
plenificar pela luz que emana do Cristo.

Dentre os seres que podemos citar que despertaram em
plenitude se encontram Sócrates, o filósofo grego; Francisco e
Clara de Assis; o Apóstolo Paulo de Tarso; Allan Kardec.
Nos Evangelhos também encontramos exemplos de
criaturas que tiveram dificuldades em acordar plenamente, a
princípio, conseguindo-o na sequência: Nicodemos, os Apóstolos
Tomé e Tiago.
O despertar nos convida à transformação moral, que é um
processo libertador há quem tem o ensejo de caminhar por ele.

“Não somos nós que vivemos no passado, é o passado que
vive em nós.
E enquanto não o ressarcimos, ele não nos deixará”
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O estudo espiritual nos ensina que as Leis Divinas se
encontram inscritas na Natureza e na consciência de cada
Espírito.
Quem se dedica a observar o mundo que o cerca, consegue
assimilar o teor de tais Leis.
Entretanto, o guia mais seguro é a consciência.
Durante um tempo, o egoísmo logra turvar a percepção do
estatuto Divino.
O egoísmo origina-se da identificação com a matéria.
Quanto mais sintonizado com os prazeres materiais, mais
dificuldade tem o homem em ser abnegado.
Nos círculos inferiores da vida, a egolatria representa
condição de sobrevivência.
Os

seres

irracionais

ocupam-se

apenas

com

sua

manutenção.
Quando famintos, os animais carnívoros simplesmente
caçam e matam.
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Se não forem hábeis e insensíveis à dor da pressa, eles e
seus filhotes morrem.
Um exclusivismo muito marcante constitui sinal de pouca
evolução.
Quem só consegue pensar no próprio bem-estar assemelhase às feras da Natureza.
O mundo gira em redor de seu umbigo e ele não se
incomoda em causar dores e desgraças aos semelhantes.
Entretanto,

os

Espíritos

são

dotados de

liberdade,

consciência e vontade.
Consequentemente, respondem por seus atos.
Nenhum ser pode dar o que não tem.
Não se esperam ações éticas de animais, pois isso está
além de sua capacidade.
Mas os homens têm condições de agir com base em
parâmetros éticos.
Justamente por isso, seus atos não podem ser ditados
exclusivamente pelo interesse pessoal.
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Os eventos dolorosos da Natureza, como o sofrimento, a
doença e a morte, são universais.
Ninguém escapa de experimentá-los, em maior ou menor
grau.
A inteligência humana possibilita assimilar a essencial
igualdade de todos os homens.
Essa similaridade demonstra que ser solidário é um dever
elementar em face da vida.
Com o passar dos séculos, gradualmente, o Espírito se
compenetra dessa realidade.
Tudo o que se refere à matéria é passageiro.
Entretanto, ele possui uma consciência que sempre o
acompanha.
Cada dor deliberadamente causada ao próximo nela está
registrada.
As leviandades, as humilhações infligidas, tudo isso gera dor
e arrependimento.
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Quanto mais vivido e experiente, mais responsável é o
Espírito.
Chega um momento em que o ser espiritual se desgosta do
mal.
Farto de erros e baixezas, ele decide trabalhar pelo próprio
aperfeiçoamento.
Então, prepara para si encarnações nas quais possa se
recompor com o passado.
Não mais se preocupa com facilidades materiais.
Riqueza, beleza e poder já não lhe interessam.
Quando assume elevadas posições é apenas no intuito de
melhor trabalhar para o semelhante.
O que conta mesmo é a perspectiva de se recompor perante
as Leis Divinas.
À medida que perde o gosto pelas coisas materiais, o
egoísmo o abandona.
Desembaraçado de preocupações mesquinhas, caminha
vigorosamente para a libertação e a transcendência.
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Dificuldades não o assustam, pois, sua meta é elevada e sua
esperança no futuro é infinita.

Se você enfrenta graves problemas e dores, talvez tenha
chegado o momento de seu acerto de contas.
Não complique a sua programada recuperação espiritual
com preguiça e revolta.
Consciente da transitoriedade da vida na Terra, dedique-se
a conquistar o que é permanente.
Combata seu egoísmo e esforce-se por agir no bem com
desinteresse.
Lembre-se, que as leis Universais estão escritas na
Natureza e na consciência de cada Espírito, portanto o nosso ego
não é o centro verdadeiro e sim mera ilusão.
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“As pessoas não são responsáveis por não se tornarem o
que desejássemos que fossem. Somos nós que criamos as
expectativas, portanto, a incumbência é nossa”

Quando esperamos que os outros supram nossas carências
e

que

nos

façam

felizes

gratuitamente,

não

estamos

verdadeiramente amando, porém, explorando-os.
Ao identificarmos jogos de manipulação, procuramos
relembrar nossa verdadeira missão na Terra, pois sabemos que
não viemos a esse mundo a fim de agradar aos outros ou viver à
moda deles, mas sim aprender a amar a nós mesmos e aos
outros, sem condições.
Em muitas ocasiões, fundimos nossos sentimentos com os
de outros seres – cônjuge, pais, filhos, amigos e irmãos – e
perdemos

nossas

fronteiras

individuais,

por

ser,

momentaneamente, conveniente e cômodo. A partir de então,
esperamos constantemente retribuições deles, nossos amados, e
sofreremos se eles não fizerem tudo como desejamos.
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Manter

a

própria

individualidade,

sem

ruptura

da

personalidade do outro, é atitude de segurança no convívio de
duas pessoas que se amam.
Num relacionamento feliz não há manipulação nem
mistificação, mas autenticidade sem agressividade e verdade sem
rudeza...
Avançando na direção da meta de repartir alegrias e
compartir júbilos, os relacionamentos, conjugais ou não, serão
sempre saudáveis.
Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós,
não fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores
íntimos, ou seja, enxergar com bastante nitidez nosso ‘lado
escuro’, para atingir paz e tranquilidade de espírito.
Não somos necessariamente aquilo que parecemos ser. O
autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber
de forma gradativa, tudo que necessitamos transformar. Ao
mesmo tempo, amplia a consciência sobre os potenciais
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adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos
em essência.

“Quanto mais compreendermos das transições, não só
planetárias, mas das pequenas transições humanas, sofreremos
menos”

Uma das mais belas qualidades humanas é a lealdade.
Quanta grandeza em saber reconhecer um benefício com gestos
de fidelidade.
Mas não é isso o que vemos sempre pelo mundo. Muito pelo
contrário.
O mais frequente é encontrarmos por toda parte o desamor
como pagamento àqueles que estendem a mão em auxílio ao
próximo.
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Quantas vezes vemos amizades e famílias desfeitas, boas
lembranças esquecidas. Tudo em nome da deslealdade, que
nada mais é do que uma forma de ingratidão.
Assim, vale a pena refletirmos sobre a natureza do que é
desleal.
Quem agiria assim? Quem seria capaz de pagar um
benefício com uma traição? E por que razão faria isso?
Vamos responder por partes. Desleal costuma ser a maior
parte da Humanidade em algum momento da vida.
Dificílimo é encontrar alguém que sempre age corretamente,
que pauta seus atos pela extrema correção, em todas as
ocasiões.
Por outro lado, as razões que levam à deslealdade são
sempre baseadas no egoísmo. O egocêntrico não se preocupa
com o bem-estar do outro. Para ele, seus interesses vêm em
primeiro lugar.
Por isso, o exclusivista não se envergonha em atraiçoar
aquele que lhe estendeu mão amiga. Movido por interesses
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financeiros, por orgulho ou vaidade, não hesita em desassistir um
amigo ou um ser querido.
E o que é alvo de um gesto de deslealdade - o que deve
fazer?
Antes de tudo cabe não julgar. O desleal é alguém doente.
Não um enfermo do corpo, mas um insalubre da alma, a quem
nos cabe perdoar.
Perdoar? Sim, perdoar. Costumamos afastar de nosso dia a
dia a prática da absolvição.
Falamos tanto em remissão e enaltecemos seu valor na hora
da provação.
Mas, basta que alguém nos fira, para imediatamente
esquecermos tudo o que costumamos falar sobre a necessidade
de perdoar o próximo. É uma conveniência.
Assim, diante da deslealdade, recordemos Jesus, que nos
ensina a não resistir ao mal.
É o Cristo que nos convida a pagar o mal com o bem, a
oferecer a outra face, a perdoar constantemente.
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O valor do perdão é maior quanto mais grave é a
deslealdade. Quando o desleal é uma alma querida, a quem
sempre oferecemos o melhor em termos de amizade.
Uma fórmula preciosa para esses instantes é recorrer à
prece. A oração balsamiza a alma, acalma o coração, ilumina os
dias.
Se o coração do que é agredido está sereno, ele está liberto.
E o outro? Ah, a questão não é mais entre um e outro. A
questão é entre Deus e cada um de nós. O outro? A questão é
entre ele e Deus.
De

nossa

parte, devemos nos preocupar única

e

exclusivamente com a nossa consciência perante as Leis Divinas.
Se estamos em paz, tudo está bem.
Isso, acredite, é também um exercício de desapego. Não
contabilizar benefícios faz parte da essência da verdadeira
caridade.
Se fizermos um bem a alguém, devemos fazê-lo por amor a
Deus, pelo prazer de ser bom, pela alegria de ver os outros felizes.
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Fazer o bem simplesmente, sem esperar recompensa, sem
aguardar retribuição. A maior felicidade que se possa adquirir está
nas oportunidades que temos, em construir através dos tijolos da
caridade e do amor - sem condições - o nosso firmamento eterno.

“Se fôssemos perguntar a Deus: “Por que Senhor? Tanta
dor e tanto sofrimento? ”, talvez ele nos responderia que não
sentimos a borboleta pousar em nossa mão, que não ouvimos
o barulho do trovão e nem vimos o sofrimento de nosso irmão”

As notícias nos chegam de turbulências, pela TV, jornal,
rádio, internet. No Nepal, terremoto de grandes dimensões deixou
mais de sete mil mortos.
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A capital, Katmandu, virou quase um cenário de guerra
quando milhares de pessoas, passando por falta de alimentos e
sem suas casas, aguardavam ônibus para se retirarem do local.
Revolta e desespero que levaram o povo a um confronto
com a polícia, enviada ao local para tentar controlar a situação.
No Chile, depois de uma dormência de quase meio século,
o vulcão Calbuco erupcionou, ocasionando degelos, que geraram
o isolamento imediato de cidades vizinhas a bacias hidrográficas.
Uma nuvem de cinzas se espalhou pela região central do
país e parte da Argentina, provocando o cancelamento de muitos
vôos. A coluna de material piroclástico alcançou dezessete
quilômetros de altitude.
No oeste catarinense, um tornado deixou um saldo de dois
mortos, cento e vinte feridos, mais de mil pessoas desabrigadas.
Somam quase três mil as casas danificadas. Danos de tal monta
que se estima em torno de um ano para a reconstrução da cidade.
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Na capital de outro estado, após temporal, muita chuva,
começaram os deslizamentos, que causaram a morte de treze
pessoas. As perdas de vidas se somam às perdas materiais.
Tudo isso nos é informado com detalhes. As imagens
televisivas mostram a destruição: a lava descendo pela encosta
da montanha, a nuvem de fumaça, a chuva torrencial, os ventos
que chegaram a trezentos e trinta quilômetros por hora.
Patrimônio construído em décadas reduzido a pó, em
questão de poucos segundos.
E nos perguntamos por quê? Por que tantas calamidades?
E, talvez porque as notícias nos chegam em tempo real, as
catástrofes parecem estar ocorrendo em conjunto, explodindo
dores por todo o mundo.
Jesus, em seu Sermão profético, alertou a respeito dessas
dores que nos chegariam, anunciando o fim dos tempos.
Fim dos tempos de uma Terra ainda dominada pelo mal,
surgindo outra, que caminha para a paz, o bem e o amor.
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Por isso, exatamente como uma casa em reformas, onde o
caos parece se instalar, tudo isso ocorre.
É o derrubar de um mundo velho, para a renovação.
Renovação dos seres que habitam a Terra, porque uns vão
e outros retornam, pela reencarnação, substituindo aqueles.
Renovação das paisagens físicas, alterando a geografia,
modificando o mundo material, como já ocorrido em outras
épocas, no planeta.
Ante tudo isso, é de meditarmos: que estamos fazendo
enquanto isso sucede ao nosso redor? Por vezes, até nos
alcançando.
É tempo de pensar que somos perecíveis enquanto seres
humanos. Que todo nosso patrimônio não é durável, senão
enquanto se mantenham estáveis determinadas condições de
terreno, clima.
Hoje despertamos e estamos vivendo na Terra. Amanhã, o
panorama poderá ser outro. Poderemos estar no plano espiritual,
arrebatados pela morte física.
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Poderemos estar em outro local, nossos bens terem se
dissipado como tempestade de areia, que vem, agride e passa.
Pensemos nisso. E invistamos mais em nós mesmos.
Cultivemos a inteligência, o bem, a moral e a ética.
Somos frágeis demais, neste planeta, para nos arvorarmos
em nos mantermos em soberba, orgulho e egoísmo.

“Existe um bem maior que está oculto, em relações que
não nos fazem bem. Uma vez o que ocorre é que não estávamos
felizes há muito tempo. E não conseguíamos perceber”

No mundo em que vivemos, observamos situações
repetidas, que acontecem motivadas pelo nosso orgulho e
egoísmo, quando sobrepomos a satisfação dos nossos desejos
aos dos familiares, especialmente dos nossos filhos.
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Por vezes, isso acontece por não dialogarmos com clareza,
ou por não aceitarmos os seus sonhos.
Recordamos daquele pai bem-sucedido na vida, que
alcançará o pleno sucesso que para si idealizava.

Quando seu jovem filho foi convidado, por um dos seus
professores, a estagiar em seu escritório, por lhe reconhecer a
capacidade e desejar que a desenvolvesse, ele não permitiu.
Mostrou-se indignado, dizendo que quem pode ser patrão
não precisa ser empregado.
Sem se dar conta do olhar desolado do rapaz, o levou para
sua empresa, deu-lhe um computador e o manteve ao seu lado.
Orgulhoso, a todos o apresentava como seu sucessor,
sequer se dando conta da insatisfação do filho e da sua quase
nula atividade.
O jovem alimentava outros sonhos. Sentia-se ansioso para
voar com suas próprias asas e em outros céus.
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Finalmente, concluída a Faculdade de Direito, ele disse ao
pai que resolveu trabalhar na área escolhida, criando seu próprio
espaço.
Para o pai, foi um grande golpe que precisou administrar a
duras penas. Um dissabor que poderia ter sido evitado com um
pouco mais de compreensão, diálogo, buscando o entendimento
de que cada um tem seus próprios sonhos.
Bom seria se percebêssemos que somos todos seres livres
e

independentes,

que

trazemos

nossas

tendências

e

preferências.
Que embora vivamos neste mundo consumista, devemos
estar atentos aos nossos e aos sonhos alheios.
Ninguém será feliz fazendo o que é obrigado a fazer, mas
sim, trabalhando no que o deixa realizado, opção que deve ser
analisada, avaliada e aceita, especialmente pelos pais, para que
não venhamos a interferir em decisões importantes que dizem
respeito à vida dos filhos.
Interferências que criarão infelicidade e até afastamento.
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Somos todos Espíritos imortais em evolução, comandados
por uma vontade própria e individual que nos leva a caminhar de
acordo com as nossas possibilidades e tendências.
Possuímos, todos, a capacidade de aprender com nossos
esforços e méritos.
Estamos na condição de filhos e pais passageiros, enquanto
neste planeta.
Não nos encontramos sobre a Terra a passeio, nem
tampouco para impormos gostos e desejos uns aos outros.
A vida nos é dada para o progresso, para o desenvolvimento
das nossas potencialidades. E uma das oportunidades de
crescimento é a profissão.
Dessa forma, preparemos nossos filhos para serem úteis,
éticos, honestos, respeitadores, fiéis. Mas, permitamos que se
dediquem àquilo que os dignifica e lhes dá prazer.
Para isso, deixemos que exerçam a profissão que elegeram
para si e, felizes, vejamo-los crescer, produzir...
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Por fim, confiemos no Pai Celestial, para o qual, todos somos
filhos muito especiais.

“Descobri que, ao mesmo tempo em que somos frágeis
diante das coisas do sentimento, podemos nos tornar muito
fortes através das instruções divinas”

Conta-se que uma pobre senhora, com visível ar de derrota
estampado no rosto, entrou num armazém, se aproximou do
proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe pediu fiado
alguns mantimentos.
Ela explicou que o seu marido estava muito doente, não
podia trabalhar e que tinha sete filhos para alimentar.
O dono do armazém zombou dela e pediu que se retirasse
do seu estabelecimento. Pensando na necessidade da sua
família, ela implorou:
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Por favor, senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que eu
tiver…
Mas o homem lhe respondeu que ela não tinha crédito e nem
conta na sua loja.
Em pé, no balcão ao lado, um freguês que assistia a
conversa entre os dois, se aproximou do dono do armazém e lhe
disse que ele deveria dar o que aquela mulher necessitava para a
sua família, por sua conta.
Então, o comerciante falou meio relutante para a pobre
mulher:
Você tem uma lista dos mantimentos?
Sim, respondeu ela.
Muito bem, coloque a sua lista na balança e o quanto ela
pesar, eu lhe darei em mantimentos.
A pobre mulher hesitou por uns instantes e, com a cabeça
curvada, retirou da bolsa um pedaço de papel, escreveu alguma
coisa e o depositou suavemente na balança.
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Os três ficaram admirados quando o prato da balança com
o papel desceu e permaneceu embaixo.
Completamente admirado com o marcador da balança, o
comerciante virou-se lentamente para o seu freguês e comentou
contrariado:
Eu não posso acreditar!
O freguês sorriu e o homem começou a colocar os
mantimentos no outro prato da balança.
Como a escala da balança não equilibrava, ele continuou
colocando mais e mais mantimentos até não caber mais nada.
O comerciante ficou parado, por uns instantes, olhando para
a balança, tentando entender o que havia acontecido…
Finalmente, pegou o pedaço de papel da balança e ficou
espantado pois não era uma lista de compras e sim uma oração
com os seguintes dizeres:
Meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e
eu estou deixando isto em Suas mãos…
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O homem deu as mercadorias para a pobre mulher no mais
completo silêncio. Ela agradeceu e foi embora.
O freguês pagou a conta e disse: Valeu cada centavo…
Só mais tarde, o comerciante pôde reparar que a balança
havia quebrado. Naquele momento ele entendeu que só Deus
sabe o quanto pesa uma prece…
Muitos de nós temos esquecido do poder da oração nos
momentos de dificuldades.
Geralmente o que fazemos é lamentar a situação e duvidar
do amparo Divino.
No entanto, Jesus, o Mestre por excelência, buscava elevar
o pensamento ao Pai, em muitos momentos de Sua existência na
Terra. E, várias vezes, para rogar pela Humanidade inteira.
A prece deveria ser nossa primeira atitude nas horas difíceis
e também nos momentos de felicidade. Na dificuldade, para rogar
forças e discernimento e na alegria para agradecer.
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Afinal, a oração é a porta que abrimos para nos comunicar
com as forças superiores que, em última instância, vêm do Criador
do Universo.

A oração tem o peso que a nossa emoção lhe dá.
Somente a prece, impulsionada pelo sentimento e pela
verdadeira fé, alcança o seu objetivo.
Pode ser apenas uma frase, uma palavra, ou simplesmente
um gesto de humildade.
Deus, que sabe das nossas mais secretas intenções,
sempre atenderá, de acordo com nossos méritos e necessidades.

“Dizer a verdade magoando a todos não é dizê-la; mas
sim, afastar-se dela”
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Por que devemos evitar; “falar e fazer certas coisas”? Nós
devemos evitar, sim, a falar e fazer muitas coisas se quisermos
ser felizes.
Nas constantes oportunidades que o Pai nos concede para
evoluirmos, tanto no encarne como no desencarne (na vida
material e na espiritual), estamos tendo o ensejo de nos esquivar
um pouco de dívidas pendentes da existência eterna.
E Jesus veio até nós! E com seus atos e palavras, mostrounos que no caminho haveria esforços para com a nossa parte se
quiséssemos chegar na casa da luz eterna.
Nosso lume está nas oportunidades que temos! Em fazer,
de imediato, aquilo que remancharia no socorro ao semelhante.
“A palavra é algo muito importante”. Ela pode nos salvar, como
contingente a sentenciar. “Não é Deus quem condena”; e sim
aquilo que sai de nossas bocas.
“Jesus é consolo”. Ele é auxílio e misericórdia. Se quisermos
que a felicidade venha até nós, temos que ir de encontro ao auxílio
e socorro daqueles que mais necessitam.
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Todas as vezes que criticamos alguém, estamos nos
voltando a ideias egoístas que nublam a consciência e nos
impedem de divisar o quanto estamos nos atrasando na
existência.
Estes momentos infelizes ocupam um tempo tão precioso
que poderíamos estar prestando aquilo que Cristo veio nos
mostrar quão é importante a ajuda nos momentos mais difíceis.
Certa vez conheci uma pessoa que dizia que acreditava em
Deus, e que fazia tudo aquilo que Ele gostava, disparando
verdades e magoando a todos ao seu redor. Que pena mesmo!
Se esta soubesse “como Ele fica triste quando nossas certezas
se perdem na escuridão”...
O grande sábio Chico nos disse: “A verdade que fere é pior
do que a mentira que consola”. Jesus nos trouxe o ensinamento
na medida que nossa evolução pudesse compreender no tempo
que estávamos. Nem mais e nem menos.
Se pudesse Ele teria dito muito mais; porém, não o
compreenderíamos. Portanto, fez o que tinha que ser feito, nos
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mostrando o caminho e a verdade. Que “magoar e ferir não é dizêla, mas afastar-se dela”.

Deixo agora algumas palavras de outro grande sábio, André
Luiz. Segue, assim!
- Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco,
antes de iniciar.
- Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive
junto dele para ajudar.
- Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que
há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo.
- Se um companheiro faliu, é chegado o momento de
substituí-lo em trabalho, até que volte.
- Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da
obsessão. - Se o homem da atividade pública parece fora do eixo,
o desequilíbrio diz respeito a ele.
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- Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para
auxílio

fraterno,

porquanto

esses

mesmos

desastres

provavelmente chegarão até nós.
- Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe
agrave as dores de consciência.
-Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das
próprias energias, o azedume não adianta.
- Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram
plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no
bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará
o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los, e
mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou
naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de nós
todos, pode ser diferente.
(Espírito: André Luiz)
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“Por vezes fica fácil uma pessoa falar para outra que ela
não deve fazer isso ou aquilo, mas quase sempre essa também
não se esforça para melhorar o que precisa consigo mesma”

Oito da noite numa avenida movimentada.
O casal já está atrasado para jantar na casa de alguns
amigos.
O endereço é novo, assim como o caminho, que ela conferiu
no mapa antes de sair.
Ele dirige o carro. Ela o orienta e pede para que vire na
próxima rua à esquerda.
Ele tem certeza de que é à direita. Discutem.
Percebendo que, além de atrasados, poderão ficar malhumorados, ela deixa que ele decida.
Ele vira à direita e percebe que estava errado.
Ainda com dificuldade, ele admite que insistiu no caminho
errado, enquanto faz o retorno.
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Ela sorri e diz que não há problema algum em chegar alguns
minutos mais tarde.
Mas ele ainda quer saber: Se você tinha tanta certeza de
que eu estava tomando o caminho errado, deveria insistir um
pouco mais.
E ela diz: Entre ter razão e ser feliz, prefiro ser feliz.
Estávamos à beira de uma briga, se eu insistisse mais
teríamos estragado a noite.
Certamente uma sábia decisão.
Muitas vezes nós perdemos oportunidades de viver
momentos felizes só porque queremos provar que estamos com
a razão. Ou, pelo menos, pensamos que estamos.
De maneira alguma defendemos a omissão ou o não uso da
razão, mas tão somente o uso da razão com sensibilidade.
Quantas amizades já destruímos por causa de uma
obstinação em defender um ponto de vista?
Quanta energia já gastamos na defesa de uma ideia,
desejando que os outros a aceitem a qualquer custo?
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Quanto tempo perdido na elaboração de argumentos para
convencer alguém de que temos razão em algum ponto?
Será que vale a pena essa maneira de ser?
Será que vale a pena perder a paz na tentativa de provar
que estamos certos?
Não seria mais sábio de nossa parte optar pela harmonia,
em vez de brigar por causa de pequenas questões irrelevantes?
É evidente que há momentos em que devemos defender
nossa posição, e seria bom que o fizéssemos sem nos perturbar,
sem sair do sério.
Mas o que geralmente acontece é que levamos as
discussões, que deveriam ficar no campo das ideias, para o
campo pessoal. E nos irritamos.
É importante considerar que para divergir não precisa
dissentir.
Podemos discordar de alguém e ainda assim preservar a
amizade e o respeito por esse alguém.
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Pense nisso quando se apresentar uma situação em que
você tenha que fazer essa opção e se questione, antes de agir:
Será que vale a pena perder a calma para defender esse
ponto de vista?
Será que o momento certo para expor minha opinião é
agora?
Será este o momento de impor minhas razões?
Talvez se prestássemos mais atenção em nossas palavras
e nos porquês de nossas discussões frequentes, perceberíamos
que, na maioria das vezes, poderíamos optar por ser feliz e ter
paz, em vez de ter razão.
Considere que as energias gastas em discussões infrutíferas
podem lhe fazer falta na manutenção da saúde física e mental, e
busque usá-las de maneira útil e inteligente.
Afinal, todos os seus esforços devem ser usados em prol da
harmonia comum, para que haja paz ao seu redor.
E lembre-se, sempre, antes de qualquer desgaste, de
questionar: Quero ter razão, ou ser feliz?
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A sua paz íntima é um patrimônio que ninguém pode lhe
roubar, a menos que você permita.
Jesus, o Mestre por excelência, tinha razão sempre, mas
jamais tentou impô-la a quem quer que seja.
Em Sua forma de viver, deixou exemplos nobres.
Tantas vezes se calou diante de situações e pessoas, por
notar que seria inútil qualquer palavra.

“O céu ou o inferno estão apenas dentro de nós. Não no
espaço divino que é o infinito. Podemos estar perto das
sombras, ou realmente nela. Podemos estar perto da luz, ou
totalmente nela. Tudo só depende de nós”
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Os dois são apenas estados de espírito. Dentro do estado
de consciência espiritual, aquilo que sentimos é construído a
nossa volta de acordo com as vibrações emanadas do próprio
espírito, atraindo para aquilo que ele mesmo projetou ao seu
redor, tudo que vibrar na mesma frequência.
Assim também é na vida carnal. Tudo que pensamos e
mentalizamos atraímos. Podemos ver um céu cinzento quando
estiver muito azul. Depende do estado de nossos espíritos e
mentes. Quando não temos mais o corpo carnal, os sentimentos
e a visão que temos do todo se multiplica. Assim sendo, as
mesmas condições de alma que estivermos no momento do
desencarne, são as que nos encontraremos no campo espiritual.
Quando vemos pessoas extorquindo, enganando, roubando
e matando, incluindo aqueles que vemos na televisão, pastores
de igreja, que mentem para seus fiéis tirando-lhes o pouco que
têm, políticos corruptos e ladrões, todos são indivíduos de muita
baixa moral humana e espiritual. Mesmo morando em mansões e
vestindo roupas muito caras, digo a todos vocês que eles já estão
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no inferno e não sabem! As vibrações provindas de um espírito
errante, enquanto encarnado, se assimila com as mesmas
frequências e vibrações do seu plano espiritual.
À vista disso podemos concluir que depois de perderem o
corpo, e a oportunidade que a divina providência nos concede,
vão para o lugar que já tinham construído em sua vida carnal. Sem
ter a consciência disso.
Deus não criou nem o céu e nem o inferno.
Ele criou o Universo. E tudo que nele existe e habita.
Criou os espíritos que somos nós, através do fluido cósmico
universal.
Nos deu um corpo sutil no propósito de interagirmos com a
matéria em que fôssemos inseridos, com o âmbito de nos fazer
crescer, despertando em cada um, estados de consciência
adormecidos.
Enviou seres de alta evolução para nos instruir e orientar.
Portanto, e, por conseguinte, o céu ou o inferno estão
apenas dentro de nós. Não no espaço divino que é o infinito.
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Podemos estar perto das sombras, ou realmente nela. Podemos
estar perto da luz, ou totalmente nela. Tudo só depende de nós.
(Do livro – Um olhar de misericórdia)
(Emerson Calejon)

“Quando vivemos uma vida inteira com meras certezas,
achando que tudo está certo e no seu devido lugar, não
percebemos a cortina fechada nas mentes e a pouca vontade de
entender que somos só um grão frente ao oceano”

Você já brincou com uma ampulheta? Aquele instrumento
quase lúdico de medir o tempo?
Dificilmente conseguimos ficar indiferentes quando nos
deparamos com uma.
Seja por nos remeter às histórias e contos orientais, seja
pelo fascínio de vermos os grãos de areia escorrendo intermitente
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e pacientemente, ou ainda pela harmonia de suas curvas, se
insinuando perante o tempo... não há como ficarmos indiferentes.
Ainda hoje utilizada, ela se mostrou instrumento precioso,
quando não se dispunha de outros medidores de tempo mais
precisos.
Utilizada em navios, igrejas e, quando surgiu o telefone, em
alguns locais, servia para contar o tempo de uma chamada
telefônica.
No Judiciário, era usada para marcar o tempo das
sustentações orais dos advogados e, simbolicamente, é utilizada
nas artes plásticas para representar a transitoriedade da vida.
Ela tem um princípio simples e básico. A quantidade de areia
que escorre constantemente marca um ciclo de tempo.
Quanto maior a quantidade, maior o ciclo que conseguimos
marcar. Quanto maior o estrangulamento para a passagem da
areia, mais tempo ela levará para escoar.
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Nessa observação de grãos de areia escorrendo do
recipiente superior para o inferior, podemos nos questionar o que
temos feito do tempo de que dispomos.
Um grão de areia parece insignificante, mas cada um deles
contribui para a contagem do tempo na ampulheta. Assim é o
tempo de nossa vida, nossos segundos, minutos, nossas horas.
Se somarmos as horas, dias e anos, teremos a construção
de toda uma vida, conquistas, sonhos e aprendizado.
Mas será sempre o somatório dos nossos minutos, de
nossos dias que construíram nosso sonho ou nossa desdita.
O tempo tem algo mágico nele mesmo. Quando se faz
futuro, parece demorar tanto para passar, mas basta chegar até
nós e se transformar em passado, para ganhar uma velocidade
incrível.
Lembramos de como os anos escolares eram demorados
para terminar? E hoje, ao nos recordarmos deles, percebemos
como foi tudo muito rápido.
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“Dessa forma percebemos que, assim como cada grão da
ampulheta cumpre seu papel, cada minuto de nossa vida deve ter
sua utilidade”.
Cada minuto soma-se aos demais para o objetivo maior da
vida, de progresso e aprendizado intelectual e moral.
Por isso, sempre será útil fazermos breves balanços, de
tempos em tempos, para sabermos como estamos utilizando
nosso tempo.
Rapidamente, ao final do dia, perguntarmo-nos o que nos
sucedeu e como as coisas ocorreram.
Ao final do mês, um breve balanço das atividades e objetivos
alcançados.
Na conclusão de um ano, repensar o que foi feito e quais
conquistas obtivemos.
E também em tantos outros momentos, seja quando algum
ciclo se concluir, ou nas despedidas, nas alegrias...
Assim procedendo, conseguiremos saber como nossos
grãos de areia da ampulheta da vida são importantes, e como o
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grande tesouro chamado tempo, dádiva Divina, vem sendo
utilizado em nossas mãos.

“Mantenha a sintonia consciente com seus desejos em
forma de aceitação com a vontade da existência que ela própria
providenciará o contínuo de seus trabalhos”

A saúde é entendida como o reflexo do equilíbrio do ser em
relação às leis divinas. O homem é um ser imortal, alguém que
preexiste à vida física, que sobrevive ao fenômeno biológico da
morte

e,

ao

longo

do

processo

evolutivo,

através

da

reencarnação, vai crescendo, desenvolvendo-se em direção a
Deus.
A saúde do corpo físico é um reflexo do nível de equilíbrio
desse espírito no processo evolutivo perante o amor, o belo e o
bem. Já a doença é uma sinalização interior de reequilíbrio,
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convidando o ser a reconectar-se com o amor e com a fonte. É
uma mensagem gerada no mais profundo da realidade espiritual
do ser e que se reflete no corpo físico como um convite à
reconexão com o amor, ao desenvolvimento do “auto amor” e do
amor ao próximo.
Nessa visão, a saúde e o adoecimento são construções do
próprio homem e ninguém é vítima de nada, senão de si mesmo,
das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas, daquilo
que decide e determina em sua vida. Portanto, toda cura é
também um fenômeno de “auto cura”, porque, para que ela se
instale em definitivo, é necessário que haja não simplesmente um
alívio dos sintomas e uma resolução do processo biológico no
corpo físico, mas também uma reformulação moral do
pensamento, do sentimento e da ação, fazendo com que o ser
esteja transformado em profundidade, em consonância com a lei
divina, ou seja, mais em sintonia com a lei do amor.
O amor é o grande medicamento, é a grande finalidade da
existência. Na verdade, nós caminhamos em direção a Deus
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como o “filho pródigo” da parábola de Jesus, reconectando nossa
relação com o Pai e retornando para a casa de Deus, que, na
verdade, é dentro do nosso próprio coração, onde Deus está.
Pouco a pouco, vamos fazendo isso, descobrindo as nossas
virtudes, a grandeza íntima que há dentro de nós, tudo aquilo que
Deus nos deu como possibilidade evolutiva e que pode nos
realizar plenamente.
Nesse contexto, o amor representa um movimento
medicamentoso por excelência, enquanto movimento de respeito,
de consideração, de valorização, de inclusão, de consideração.
Ele nos trata as doenças da alma, que são orgulho, egoísmo,
vaidade, prepotência, arrogância, e nos coloca em sintonia com a
fonte, que é Deus, nos auxiliando a reconectar-nos com o Pai.
Desenvolver o amor é o caminho mais rápido, fácil e eficaz para
a cura da alma e do corpo.
O perdão é condição essencial para a saúde. Sem o perdão,
não há paz interior, não há saúde nem física, nem emocional.
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Para que tenhamos paz, é necessário que abracemos o
perdão como um projeto. Ele é uma decisão pela paz, que se
traduz em atitudes pelo estabelecimento dessa paz, no
entendimento

das

questões

emocionais,

das

nossas

características pessoais, das circunstâncias que envolvem o ato
agressor e da responsabilidade nossa no processo. Ele se traduz
como um processo, porque não se dá da noite para o dia. Ele se
constrói ao longo do tempo e através de atitudes sucessivas de
busca dessa metabolização emocional que, muitas vezes, precisa
de um acompanhamento terapêutico profissional, através de um
psicólogo que faça essa abordagem íntima e ajude-nos a
encontrar nossas respostas, sentidos e significados mais
profundos.
Jesus o guia e modelo de nossas vidas. Ele é a síntese do
amor universal, é o grande representante da ética transpessoal do
amor, e do bem.
É de fundamental importância para o nosso próprio bem
entendermos, que, sua mensagem não é uma mensagem
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religiosa para ser vivida nas igrejas, nos centros, nos cultos, mas
é uma mensagem para todo dia, para todo e qualquer instante.
É uma mensagem de transformação e renovação da alma,
de reconexão com o Pai, com o Criador dentro de nós, de
religação com a fonte do eterno bem e do belo dentro de nós.
As virtudes pregadas e vividas pelo Cristo são a grande
referência de vida para que nós conquistemos um padrão de
comportamento que seja superior e exemplar, que pacifica nossas
almas e realiza nossos espíritos. Deve ser uma mensagem que
está muito mais na prática do que nos nossos lábios.
Ela tem que estar nas nossas ações, sendo esforço e
vivência no dia-a-dia. Ela é a força que pode renovar e transformar
o mundo em que vivemos.
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“Não te esqueças que o seu pensamento tem forma e
conteúdo. Desse modo, todo o pensamento produzido em
nossas mentes não se perde no vazio e nem no espaço”

Estudiosos informam que temos entre sessenta a noventa e
cinco mil pensamentos em vinte e quatro horas.
É uma quantidade realmente muito grande...
Isso significa, por exemplo, que durante esta mensagem
poderemos chegar a ter entre duzentos a trezentos e trinta
pensamentos!
Trazemos então uma primeira reflexão: Quantos desses
tantos pensamentos diários são bons, úteis? Quantos são maus,
inúteis?
Infelizmente a maioria deles ainda não pode ser classificada
como pensamentos saudáveis e construtivos, porém, existem
formas de se disciplinar o pensar, pois bem pensar é a elevada
forma de se viver.
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Aqui vão alguns ensinamentos importantes a respeito da
disciplina do pensamento.
Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no
dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das
qualidades de nosso pensamento.
É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da
alma para as potências infinitas, tem tanta virtude.
É preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a disciplinálos, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e
digno.
Cada tipo de pensamento tem que ter a sua hora, o seu
lugar. Não devemos estar em casa, com a família, e com os
pensamentos em outro lugar, como, por exemplo, no ambiente de
trabalho.
Cada vez que surja um mau pensamento, essa fiscalização
fará com que um alerta se acenda em nós, e tomemos alguma
atitude para expulsá-lo o mais rápido possível.
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É bom também viver em contato, pelo pensamento, com
escritores

edificantes,

com

os

autores

que

querem

verdadeiramente que seus leitores fiquem bem, lendo, meditando
sobre suas obras, impregnando o nosso ser da substância de
suas almas.
É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras,
depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. Em geral
lê-se demais, lê-se depressa e não se medita.
O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o
desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram
as obras fortes.
Há também a prática de meditar. Na meditação o Espírito se
concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz
do mundo espiritual banha-o com suas ondas.
Evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as
leituras frívolas.
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Sejamos sóbrios de jornais, TV e Internet. O contato com
essas mídias, fazendo-nos passar continuamente de um assunto
para outro, torna o Espírito ainda mais instável.
A alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes
desce, porque mil objetos externos ocupam-no incessantemente.
Disciplinar os pensamentos significa disciplinar a vida, e
escolher caminhos mais seguros.
Na nascente de todos os atos, palavras e ideias estão os
pensamentos. Mudemos a matriz e teremos uma vida renovada e
mais feliz.

“Nem sempre as incumbências mais importantes são
captadas por nossos olhos ainda tão carentes de evolução.
Quase nenhum comandante, ou presidente, ou detentores de
posses terrestres foram espíritos de luz missionárias.
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Praticamente todos eles foram apenas almas tentando lidar
com seus próprios encargos celestiais”

Esta é a história do “Menino e o Maestro”
Uma certa vez em um centro espírita, ouvi uma história que
me deixou muito feliz. E fiquei mais satisfeito ainda, pelos motivos
de não ter só me ajudado naquele momento, mas que, com
certeza, deu forças e lucidez para todos que ali estavam a ouvir.
Por isso resolvi contá-la aqui, para vocês!
A história se passa em um teatro. O lugar para onde estavam
a caminho uma senhora e seu filho pequeno. Iriam os dois, mãe
e filho assistir um concerto de piano de um grande maestro.
Chegando lá, a senhora encontrou alguns conhecidos, e começou
a conversar, se distraindo o suficiente para que o menino seguisse
brincando pelo teatro afora.
O pequeno ia para lá e pra cá, correndo e cantarolando. Até
que em um determinado momento, o menino sobe as escadarias
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que iriam dar para a entrada do artista a se apresentar, com suas
cortinas devidamente ainda fechadas.
Na ocasião, tinha uma placa em cima do corredor dizendo:
Proibida a entrada! No entanto, para uma criança isso não quer
dizer nada.
Logo o menino caminhou para o interior do palco,
adentrando entre as cortinas abaixadas e o local onde se
apresentaria o ilustre maestro.
Observando o grande piano de cauda, ele não resistiu e
sentou-se no banco do mesmo brilhoso e sonoro instrumento.
Começou, a partir de então, a apertar algumas teclas, e
resolveu tocar a única musiquinha que sabia, que era o “Cai, cai
balão! Cai, cai balão, aqui na minha mão. Assim que o pequeno
começou a dedilhar esta canção, as cortinas do grande auditório
se abriram e as pessoas ficaram a olhar sem entender.
Obviamente sua mãe ficou muito preocupada ao ver seu
filho em cima do palco, sentado no banco do maestro. Nesse meio
tempo e nessa situação, entra o senhor músico para apresentar
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seu grandioso concerto. Porém, ouvindo o cai, cai balão do
menino, sem que ele percebesse, por detrás da criança colocou a
mão direita de um lado do instrumento, e a mão esquerda do
outro. Enquanto o menino continuava com as teclas do meio, o
maestro fazia as bases e a harmonia.
Imaginem vocês! Como espetacular ficou em harmonia e
bases a canção...
“Cai, cai balão...”
Este é o final da história. E nos leva a refletir como nossos
sonhos e planos, que ao nosso olhar podem parecer tão simples,
aos olhos de Deus são tão grandiosos.
Temos na vida que sempre tocar o nosso cai, cai balão. E
nunca parar de tocá-lo. Porque o Divino Mestre está com cada
um, sempre, fazendo as bases e as harmonias.
Continuem com seus sonhos, e prossigam com seus planos.
Trabalhem para realizá-los, e sejam sempre alunos. Não é
necessário tirar nota dez, porém crescer o suficiente para se
tornarem livres.
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Porque esta é a vontade de Deus, que sejamos Livres e
Felizes.
(Do livro – Um olhar de misericórdia)
(Emerson Calejon)

“Quando quisermos falar com o Pai, busquemos as
plantações que alimentarão tantos de seus filhos. Perscrutamos
as flores que servem de inspiração para a prática do artesanato,
que fazem tantas mães e pais levarem o sustento para casa.
Busquemos os rios... busquemos o mar”

Você ama a Deus?
Ou será que você tem medo de Deus?
Ainda nos dias de hoje se ouve a expressão: Cuidado, Deus
castiga.
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Ou então: Ele é um homem temente a Deus. Temente quer
dizer que teme, que tem medo.
As frases são muito infelizes. E não verdadeiras. Por que
temer a Deus?
Se ficarmos com o conceito de Moisés, o grande legislador
do povo hebreu, com certeza teremos medo da Divindade.
Porque, ao apresentar a ideia de Deus aos homens daquela
época, mais ou menos quatro mil anos atrás, Moisés O
apresentou como ciumento, vingativo.
Um Deus injusto, pois punia um povo inteiro pela falta do seu
chefe.
Era o Deus dos exércitos que presidia aos combates contra
o Deus dos outros povos.
Um Deus que recompensava e punia só pelos bens da Terra.
Que fazia se acreditasse que havia felicidade na escravidão dos
outros povos.
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Mas, depois de Moisés veio Jesus. E uma das partes mais
importantes da revelação do Cristo é o ponto de vista pelo qual
Ele nos apresentou Deus.
O Pai que ama aos Seus filhos. Soberanamente justo e bom.
Cheio de mansidão e de misericórdia.
Pai que perdoa as faltas dos Seus filhos e dá a cada um
segundo as suas obras. O Pai de todas as criaturas, que estende
a Sua proteção por sobre todos os Seus filhos.
Deus que diz aos homens: A verdadeira pátria não é deste
mundo.
Deus de misericórdia que diz: Perdoai as ofensas se
desejais ser perdoados, fazei o bem em troca do mal. Não façais
o que não quereis que vos façam.
Deus grande que vê o menor pensamento de Seus filhos e
que não dá importância à forma com que esses filhos O honram.
Não é um Deus para temer. É um Deus para amar.
Tudo na Criação revela o amor de Deus por Seus filhos. O
Universo é um poema de beleza e perfeição.
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A Terra preparada até os mínimos detalhes para que o
homem nela possa viver e progredir.
As sementes que reproduzem segundo sua espécie e
saciam a fome.
Os rios, lagos e vertentes que propiciam o líquido precioso.
As estações com suas características. As variedades
infinitas de plantas, de animais.
Deus que cria Espíritos simples e ignorantes e os coloca nas
Suas moradas, os mundos, para progredirem, conquistarem
sabedoria até a perfeição.
Deus que ama.

Deus quer o seu progresso. Deus quer o seu bem-estar, que
seja fruto de uma vida saudável, que resulta de um
aprimoramento moral.
Deus quer a sua paz legítima, depois de acalmados os
anseios do seu coração e regularizados os débitos da sua
consciência.
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Deus quer o seu amor, superadas as instabilidades da sua
emoção.
Deus quer o melhor para você.
Se você ainda não descobriu como, guarde a certeza de que
Ele concede todos os dias os meios para conseguir tudo isto, em
definitivo. Sem chance de perder.

“O agradecimento é muito importante na jornada de
nossos caminhos, para que a harmonia prevaleça em nossos
passos”

Muitos de nós costumamos reclamar das dificuldades do
mundo, mas será que temos pensado nas facilidades que são
colocadas em nossas mãos?
Apressamo-nos em quitar a conta de luz elétrica para não
pagar a multa cobrada pelo atraso. Todavia, a usina solar que nos
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fornece claridade, calor e vida, não é lembrada em nossa
conversa diária.
Reclamamos quando pagamos a conta de água encanada,
mas sequer nos lembramos da gratuidade da água das chuvas e
das fontes cristalinas que enriquecem a vida.
Gastamos elevada soma de dinheiro na aquisição de
gêneros alimentícios que nos atendam ao paladar, contudo, o
oxigênio, elemento mais importante a sustentar-nos o organismo,
e utilizado em nosso sangue, sem pesar-nos no orçamento.
Despendemos altos valores para renovar o guarda-roupa, e
apesar disso, não nos lembramos o quanto devemos ao corpo de
carne a resguardar-nos o espírito.
Remuneramos muito bem o profissional especializado pela
adaptação de um só dente artificial; entretanto, nada tivemos que
pagar para obter a dentadura natural completa.
Pagamos pelas drágeas medicamentosas para acalmar leve
dor de cabeça, e esquecemos de que recebemos de graça a
faculdade de pensar.
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Pagamos altas quantias para assistir a um espetáculo
esportivo ou artístico, contudo, podemos contemplar de graça o
solo cheio de flores e o céu faiscante de estrelas...
Para ouvir as melodias de uma orquestra qualquer, temos
que desembolsar quantia significativa, no entanto, ouvimos
diariamente a divina música da natureza, sem consumir um único
centavo...
Se observássemos essas grandes situações sublimes, nos
daríamos conta de que temos mais para agradecer do que para
reclamar.
O que normalmente ocorre, é que o hábito de agradecer
ainda não faz parte de nós.
Conforme a recomendação de Paulo, o apóstolo, devemos
dar graças por tudo.
Um dia, uma senhora ouviu um orador fazer essa
recomendação e logo que ele concluiu sua fala, ela aproximou-se
dele e lhe falou:
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Ah, meu amigo, como é que eu posso dar graças por tudo,
se a minha mãe está internada num hospital há meses, fazendo
tratamentos dolorosos?
Pense, minha amiga, que tantas mães morrem nas sarjetas
sem cuidados médicos nem assistência amiga de um familiar, e a
sua genitora pode dispor de um hospital e de toda uma equipe de
médicos e enfermeiros para atendê-la.
A senhora retrucou:
É, meu amigo, mas eu só sobrevivo à custa de dez remédios
diferentes que tomo todos os dias...
O orador, que realmente desejava mostrar-lhe que tinha
motivos para agradecer, respondeu compassivo:
Veja a senhora que existem tantas pessoas que não têm
recursos para comprar um único remédio para aliviar a dor,
enquanto a senhora pode comprar dez...
Por fim, a senhora entendeu que tinha motivos de sobra para
agradecer a Deus por tudo...
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Deus nos dá sempre o de que necessitamos, embora nem
sempre seja o que gostaríamos de receber.
É que Deus sabe o que é melhor para nosso progresso.
Como Pai justo e bom, não leva em conta nossas reclamações e
oferece-nos sempre um novo dia repleto de oportunidades para
que gravitemos para Seu amor, que é fonte inesgotável de
bênçãos.

“Não há alguém específico ou um grupo especializado em
levar a palavra divina porque isso foi um atributo concedido a
todos”

Vamos falar como vivemos em um mundo cheio de
preconceitos e daqueles que ocultam as palavras verdadeiras
ditas pelo próprio Cristo. Ainda vivemos em um planeta cheio de
obscuridades, ganância e prepotência daqueles que fizeram de
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uma missão divina uma profissão para enganar os mais carentes
de informação.
Como disse São Tomé: “Rache uma lasca de madeira e EU
estarei lá, levante uma pedra e ME encontrará”.
A casa de Deus está mais perto do que imaginamos! Bate
todos os dias dentro de nós e se chama coração.
Não há alguém específico ou um grupo especializado em
levar a palavra divina porque isso foi um atributo concedido a
todos.
Todos nós somos santos. Cada um de nós. E ninguém é
mais especial do que o outro porque todos temos um espírito
santo concedido por Deus e que nasceu do fluido cósmico
universal em parâmetros e formas iguais.
Não existe religião que se acenda sem a ciência, e não
alcançamos a sabedoria e nem a evolução senão através do
pensamento construtivo nas ordens morais divinas provindas do
ensinamento Cristão.
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A terceira revelação foi que Cristo quis que todos
soubessem como agir e o que fazer, no propósito de não sermos
enganados por falsos profetas. A sua obra foi escrita. Cada qual
no seu tempo e ele nos enviou tudo que precisávamos saber.
Nos dias atuais ainda vemos absurdos acontecendo,
pessoas se desfazendo em uma fé cega, homens de
embotamento evolutivo se escondendo atrás de falsas imagens,
extorquindo, mentindo e difamando.
Temos que passar a conhecer não só a Deus, mas um pouco
daquilo que Ele construiu e saber entender como elas funcionam.
O céu, as estrelas, a Terra, os astros são obras de Deus. As
florestas, os oceanos, as montanhas são obras do Criador. Então,
tudo aquilo que Ele construiu tem uma forma e um objetivo. E esta
destinação é o de nos manter e de nos ensinar.
Não precisamos nos acorrentar e nos agrilhoar na forma da
ignorância, que é a pior das prisões. Deus não quer nos ver assim.
Para Ele não importa nossas vestes, muito menos nossas posses.
Ele quer nossa liberdade! Quer nos ver livres e sábios. Podemos
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aprender com as cachoeiras, com os rios e até mesmo com o
vento. E cada vez que sua obra não passar em vão frente aos
nossos olhos, ali estará o Criador.
O agradecimento é muito importante na jornada de nossos
caminhos, para que a harmonia prevaleça em nossos passos.
Quando quisermos falar com o Pai, busquemos as
plantações que alimentarão tantos de seus filhos. Perscrutamos
as flores que servem de inspiração para a prática do artesanato,
que fazem tantas mães e pais levarem o sustento para casa.
Busquemos os rios... busquemos o mar.
As respostas que precisamos estão dentro de nós. Dentro
de cada um. Ouça seu coração! Peça que o Divino fale com você
através dele e ouvirás as respostas necessárias para consolar e
acalentar suas aflições.
O universo sempre conspira a nosso favor. Somos a soma
de tudo aquilo que pensamos e fazemos. Nunca deixe que o
desânimo seja maior que sua fé, porém tenha uma fé lúcida.
Renuncie a tudo aquilo que te faça mal (pensamentos e atitudes)
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e verá quantos benefícios ganharás na jornada para sua
evolução.
A energia que emana dos pensamentos, aquilo que
cultivamos dentro de nós, representa a chave para a felicidade.
Quando

trabalhamos

por

algo

que

seja

bom,

não

só

individualmente, mas como um todo, e para aqueles que nos
cercam, somos elevados em energia que se assemelha com a luz
universal.
Não perca nunca sua esperança entre as sombras do
mundo. A felicidade é amiga de todos, mas só entra, e
permanece, onde as portas estão abertas. “Nunca seja uma
concha fechada em busca de respostas, uma vez que, a pérola
sempre está dentro de cada um e só nos damos conta quando
abrimos as mentes”.

Quando estiver fatigado e cansado, busque andar entre as
flores dos jardins de sua cidade. Perceba como são bonitas todas
as coisas que Deus nos concede. “Observe, que as pernas que te
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sustentam já é um milagre que ainda não percebeu”. “E, no
firmamento divinal aqueles que não mais as têm, voltarão a andar
nos campos de seu reino”.
Dê sempre o primeiro passo! Nas expectativas das
realizações de seus projetos comece pela primeira etapa.
Frustração é o nome que se dá quando deixamos de dar início
aos nossos sonhos. Não desanime na busca de seus objetivos,
ponha-se a trabalhar e as dificuldades serão naturalmente
resolvidas.
Comece a se envolver com os seus ideais e, no curso dos
acontecimentos, você terá os aprendizados necessários que farão
os ajustes precisos para alcançar a meta desejada. O segredo do
caminho é caminhar.
Quando se sentir deslocado, lembre-se: na casa do Pai há
muitas moradas.
Estas não devem ser entendidas só como as casas do
cosmo. Em nosso próprio planeta podemos encontrar a felicidade
com pessoas e lugares que nos assemelham.
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Todavia, quando estamos com aquelas com a quais não nos
sentimos bem e em lugares que nos causa mal-estar, é sinal de
que nossa frequência vibra em ondas melhores. Portanto, a
atitude coerente é afastar-se para transmutação em um ambiente
melhor. A nossa vibração vai atrair tudo aquilo que se assemelha
a esse ambiente no sentido de energia, então nem sempre estar
em recintos luxuosos e com pessoas bonitas é sinal de bem-estar.
A felicidade é invisível aos olhos e sentida no coração. Desligue
sua mente e renuncie às investidas do ego. Busque estar em
lugares pelo qual seu coração e sua alma se identifiquem.
Mantenha um bom pensamento e boas atitudes com o mundo ao
seu redor. Mesmo que seja difícil no começo! Mas insista! Você
perceberá as sombras decepando-se em seu caminho.
Não te esqueças que o seu pensamento tem forma e
conteúdo. Desse modo, todo o pensamento produzido em nossas
mentes não se perde no vazio e nem no espaço. Tudo aquilo que
é criado na psique humana se projeta no corpo sutil e retorna em
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forma de realizações ou frustrações. Em forma de curas ou
doenças, dependendo do que ele era composto.
Para se curar de um problema de saúde: mantenha o
pensamento na abstenção do seu ego. Mantenha a sintonia
consciente com seus desejos em forma de aceitação com a
vontade da existência que ela própria providenciará o contínuo de
seus trabalhos.
(Do livro – Um olhar de misericórdia)
(Emerson Calejon)

“Ainda vivemos em um planeta cheio de obscuridades,
ganância e prepotência daqueles que fizeram de uma missão
divina uma profissão para enganar os mais carentes de
informação”

50 tons de pensamentos para ajudar na sua vida

133

Tudo na criação está em permanente processo de
transformação e aprimoramento.
Assim também ocorre com os homens. Em sua condição de
espíritos, trilham marcha ascendente rumo à angelitude.
Foram criados em estado de absoluta simplicidade e
ignorância, mas, possuem desde o princípio, os embriões de
todas as virtudes.
Nas primeiras experiências foram conduzidos grandemente
pelos instintos. Gradualmente tomaram ciência de seu potencial e
passaram

a

fazer

opções.

Titubeantes

no

princípio,

desenvolveram a consciência de si próprios e da sua vontade.
Um elemento primordial do progresso consciente é o livrearbítrio.
As espécies animais e vegetais são conduzidas pelas forças
da natureza, em suas etapas de elaboração. Já os homens podem
escolher os caminhos que trilham.
O progresso espiritual pressupõe o desenvolvimento da
faculdade de discernir o bem eo mal. Para a aquisição desse
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senso moral, para crescer em entendimento e compreensão, é
imprescindível a liberdade de opção. Quanto mais o espírito burila
seu intelecto e exerce sua vontade, mais liberdade tem. Seu leque
de opções aumenta. Mas não é somente a liberdade que ganha
expressão.
Com o conhecimento e o lento evoluir do ser, ele se torna
mais responsável pelo que faz. Quando o instinto predomina, a
responsabilidade é ínfima. Quando a vontade e a consciência
regem o destino, torna-se inarredável a responsabilidade.
O homem é intrinsecamente livre em seus atos e
pensamentos, mas responde por tudo o que faz e pensa.
As leis humanas são frequentemente burladas e enganadas,
contudo, nos estatutos divinos não há qualquer falha.
Sendo as leis divinas escritas na consciência de cada
homem, elas jamais são burladas. Ninguém escapará de si
próprio.
Cada qual é livre para pensar, falar e agir. Mas essa
liberdade sempre deve respeitar os direitos do próximo.
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A movimentação do livre-arbítrio jamais deve causar
sofrimento e coerção para outrem.
Quem se permite infelicitar o semelhante, infelicita-se a si
próprio.
O desrespeito à dignidade e à felicidade alheias aprisiona o
seu autor.
O homem que provoca sofrimento prepara para si um
cárcere de sombra e desgraças. Talvez ele engane a justiça
humana. Quisera anestesiar a própria consciência por um tempo.
Mas cedo ou tarde, nesta encarnação ou em outra, despertará
para a realidade. Sua consciência o chamará a prestar contas de
seus atos.
Então, a dor infligida ressurgirá no íntimo do ser. Entre
inibições e complexos, lutas e sofrimentos, ele se acertará com as
leis divinas.
Reflita na responsabilidade que você possui, em sua
condição de homem livre. Você pode muito. Pode escolher ser
honesto ou desonesto, misericordioso ou cruel, leal ou traiçoeiro,
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útil ou inútil. Mas responderá por seus atos. Não se trata de
pecado e castigo, mas sim das leis divinas que estão gravadas no
universo e na consciência de cada um de nós.

“Dar ao contrário em excesso, o que nos foi dado com o
mesmo, só muda a maneira do erro que é feito da mesma
forma. Portanto, que os pais possam dar a liberdade para seus
filhos, mas que, antes, ensine-os a viverem com ela”

Certas palavras e expressões às vezes têm seu sentido
deturpado ou reduzido.
Assim ocorre com a disciplina, frequentemente entendida
como submissão a um agente externo.
O termo remeteria à ação que sujeita a vontade de outrem.
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Por exemplo, o pai que disciplina seu filho ou o comandante
que conduz suas tropas sob um regime disciplinar severo.
Embora a disciplina sob o aspecto exterior seja necessária,
ela a tal não se circunscreve.
Na realidade, é sob o prisma interno que a disciplina revela
seu mais rico potencial.
Trata-se de uma virtude que viabiliza a aquisição de todas
as outras.
Sem disciplina, não há avanço e transformação moral e
intelectual.
A criatura indisciplinada permanece como sempre foi.
Seus vícios e debilidades não encontram firme oposição e
os mesmos erros são incessantemente repetidos.
A disciplina atua no plano da vontade.
Ela estabelece regras e define como deve ser o
comportamento futuro.
O homem disciplinado diz a si mesmo que deve fazer e se
mantém firme no propósito.
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Mesmo contra seus interesses e tendências naturais, segue
o programa de melhoramento que se impôs como meta.
A disciplina consiste em uma força interior que permite a
alteração de velhos hábitos.
Não se trata apenas de decidir ser melhor, mas de colocar
em prática o que se decidiu.
Certamente há vacilos, mas logo o homem disciplinado
retoma seu projeto inicial.
Ele não se permite desistir, quando percebe a viabilidade da
meta que elegeu para si.
Todos os Espíritos, atualmente vinculados à Terra, já
passaram por incontáveis encarnações.
No longo processo de aprendizado, cometeram muitos
equívocos e desenvolveram maus hábitos.
Certas tendências do pretérito remoto ainda hoje se fazem
presentes nos homens.
Nos primórdios da evolução, o Espírito era despido de
cogitações intelectuais e morais mais complexas.
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As preocupações do ser resumiam-se à preservação da vida
e à perpetuação da espécie.
O tempo não gasto com a satisfação dessas necessidades
era dedicado ao ócio.
Assim, o gosto excessivo pelo descanso lembra as fases
primitivas da existência imortal.
O mesmo ocorre com a preocupação desmedida com
alimentação e sexo.
Nada há de errado com a satisfação das necessidades
elementares da vida, em um contexto de dignidade.
O vício reside no excesso e na fixação do pensamento em
atividades que são meramente instrumentais.
A destinação do Espírito humano é excelsa.
Compete-lhe vencer a si mesmo, libertar-se de hábitos
primários e preparar-se para experiências transcendentais do
intelecto e do sentimento.
Ocorre que isso somente é possível com muita disciplina.
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Sem uma vontade firme aplicada na correção do próprio
comportamento, ninguém avança.
Maus hábitos, como maledicência, gula, preguiça e
leviandade sexual, não somem por si sós.
Eles devem ser corajosamente enfrentados e subjugados.
O abandono de vícios é lento e doloroso.
No princípio, o esforço necessário é hercúleo.
Mas gradualmente se percebe o peso que representam as
más tendências.
Surge uma sensação de liberdade e de leveza, com a
adoção de um padrão digno de comportamento.
Então, o que era difícil se torna fácil e prazeroso, pois a
disciplina gera a espontaneidade.
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“E em uma maior concepção, sigamos com a certeza que
aquilo ademais misterioso dentro de cada um continua fazendo
parte do domicílio nos concedido por Deus”

No seu aprendizado diário, na caminhada necessária para a
evolução, você encontra empeços variados ao longo do caminho,
que parecem destinados a desanimá-lo no longo percurso.
Muitas vezes você encontra os chamados inimigos gratuitos,
os amigos faladores que o deixam em situações difíceis.
Outras vezes se depara com enfermidades físicas, com as
deficiências de caráter de tanta gente, o que lhe provoca profunda
tristeza, pois são companheiros que não movem uma palha em
seu favor, embora ocupem seu tempo sempre que encontram a
mínima dificuldade.
Você tem à sua volta a inflação que cresce e os ganhos
materiais que parecem não o acompanhar, o que lhe faz pensar
que quanto mais trabalha menos ganha e gasta mais.
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Você costuma ver desmoronar os mais acalentados sonhos
domésticos, sem se sentir no direito de fugir.
Desmoronam os anseios atencioso e afetuoso; dos filhos
estudiosos, responsáveis, respeitosos; da família companheira
capaz de suprir você de energias nas horas apertadas para o seu
coração.
Como se não bastasse, ainda surge a indiferença que o faz
sentir-se solitário no mundo, sem qualquer apoio ou sustentação
moral.
Contudo, seja qual for à luta que lhe caiba, seja qual for o
testemunho que tenha de enfrentar, não se deixe desestimular,
não se permita o abatimento.
Você não é vítima da vida.
Encontra-se unicamente em processo de reeducação, tendo
oportunidade de acertar-se com ela, que um dia desrespeitou em
vários de seus aspectos.
Você que conhece Jesus, ou que um dia ouviu sobre a Lei
de causa e efeito, deve raciocinar que o bem ou o mal semeado
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na vida, da vida será colhido, e o seu desconsolo ou o seu
desalento em nada colaborará para a resolução dos seus
problemas.
Você deverá, então, aprender a analisar melhor as situações
pelas quais tenha que passar. Deverá aprender a perdoar, a
compreender, a respeitar diferenças, a falar menos, a penetrar
melhor as razões das coisas, a condenar menos, a ser mais
indulgente.
O tempo implacável não para. Assim, se você ó aproveitar
para aprender a crescer e ser feliz, ele o abençoará com
expressiva claridade.
Caso o desperdice, recolhendo-se à maldição do desânimo
ou à fuga, verdadeiramente terá lançado fora o mais expressivo
tesouro, que nos é oferecido pelo Criador, para que nos façamos
ricos e felizes: “o tempo”.
Confie sempre em Deus, que lhe dá o melhor, dando-lhe as
chances de brilhar e ser feliz.
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“A cada um basta trabalhar sua demanda, uma vez que ela
própria laborada, retorna a cada ser”

Conta-se que Diógenes destacou-se entre os sábios gregos
e chegou a ser professor de Alexandre da Macedônia.
Um dia, começou a questionar os costumes do seu tempo e
a necessidade dos bens materiais.
Resolveu adotar uma vida totalmente desprendida e ficou
morando dentro de uma barrica, tendo para seu uso pessoal
somente uma cuia com água.
Depois de algum tempo descobriu que nem mesmo da cuia
ele precisava, pois, usando suas duas mãos, poderia pegar água
para beber ou para limpar-se. Jogou a cuia fora.
Quando Alexandre invadiu a Grécia, fez questão de visitar
aquele seu antigo professor.
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Encontrou-o sob o sol, junto à barrica, entregue aos próprios
pensamentos, e lhe disse: Você já deve saber que conquistei a
Grécia e que todas estas terras agora fazem parte do meu
império. Como você foi meu professor e sempre o admirei, quero
recompensá-lo de alguma forma. Diga-me: O que você deseja?
Houve um momento de silêncio. Alexandre e todos os
integrantes de sua escolta aguardavam com curiosidade a
resposta do filósofo.
Posso pedir mesmo? – Disse Diógenes.
Sim, peça.
O que desejo é que você saia da frente do sol, pois está
impedindo que seus raios quentes toquem o meu corpo.
Alexandre não respondeu. Apenas saiu da frente do sol e,
naquele pequeno gesto, tentou compreender a filosofia de vida do
seu antigo mestre.
Olhou mais uma vez para Diógenes em sua barrica, olhou
para seus soldados, tomou as rédeas do seu cavalo e seguiu seu
caminho, rumo à conquista da Ásia.
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Incontestavelmente, o desprendimento dos bens terrenos é
uma necessidade lógica.
É verdade que ninguém precisa desprezar os bens que
conquistou com o próprio esforço, pois esses constituem legítima
propriedade.
No entanto, é preciso treinar o desprendimento desses bens
que um dia ficarão sob o pó da terra.
Além disso, há grande diferença entre possuir bens
materiais e se deixar possuir por eles.
Conforme afirmou um grande pensador: O tesouro do sábio
é a sua mente, e o do tolo, são seus bens.
Sim, porque o verdadeiro tesouro é aquele que podemos
levar conosco para onde formos. Inclusive na viagem de volta ao
mundo espiritual.
Assim, os bens materiais e todos os recursos que estão em
nossas mãos, sob nossa administração temporária, devem servir
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para fomentar o nosso progresso e também o daqueles que
convivem conosco, parentes ou não.
Quando as riquezas terrenas geram salário, saúde,
educação e oportunidades dignas para o ser humano, são
geradoras de tesouros nos céus, e garantem o bem-estar do
Espírito imortal que delas fez bom uso.
Mas, quando as riquezas servem apenas para deleite
daquele que as detém, geram infelicidade e desgosto no alémtúmulo.
O homem moderno, levado pela sede de conquistar mais e
mais, esquece de si mesmo.
Conquista o Sistema Solar, mas perde a paz.
Descobre o mecanismo da vida e despreza a própria
existência.
Realiza incursões vitoriosas nas partículas que compõem o
átomo, mas desagrega-se interiormente.
Sonha com o amor, e se entorpece nas paixões infelizes.
Aspira à felicidade, mas se intoxica nos gozos brutalizantes.
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Importantes, sim, as conquistas intelectuais que geram o
progresso e o bem-estar da Humanidade...
No entanto, é imprescindível cultivar o solo dos corações,
onde as flores das virtudes possam germinar e crescer, gerando
felicidade e paz verdadeiras.
(Texto com base na redação: Momento Espírita)

“Quando conseguirmos olhar para o mundo entendendo
que ele é efêmero, deixaremos de perder o tempo que
poderíamos direcionar para fazer outras coisas”

Quando precisamos aceitar uma circunstância que não foi
planejada, o primeiro impulso que temos é o de ser resistente à
nova situação.
É difícil aceitar as perdas materiais ou afetivas, a dificuldade
financeira, a doença, entre tantas outras coisas.
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A nossa tendência natural é resistir e combater tudo o que
nos contraria e que nos gera sofrimento.
Agindo assim, estaremos prolongando a situação. Resistir
nos mantém presos ao problema, muitas vezes perpetuando-o e
tornando tudo mais complicado e pesado.
Em outras ocasiões, nossa reação é a de negação do
problema e, por vezes, nos entregamos a desequilíbrios
emocionais como revolta, tristeza, culpa e indignação.
Todas essas reações são destrutivas e desagregadoras.
Quando

não

aceitamos,

nos

tornamos

amargos

e

insatisfeitos. Esses padrões mentais e emocionais criam mais
dificuldades e nos impedem de enxergar as soluções.
Pode parecer que quando nos resignamos diante de uma
situação difícil, estamos desistindo de lutar e sendo fracos.
Mas não. Apenas significa que entendemos que a existência
terrestre tem uma finalidade e que a vida é regida pela lei de ação
e reação; que a luta deve ser encarada com serenidade e fé.
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Na verdade, se tivermos a verdadeira intenção de enfrentar
com equilíbrio e sensatez as grandes mudanças que a vida nos
apresenta, devemos começar admitindo a nova situação.
A aceitação é um ato de força interior que desconhecemos.
Ela vem acompanhada de sabedoria e humildade, e nos
impulsiona para a luta.
É detentora de um poder transformador que só quem já
experimentou pode avaliar.
Existem inúmeras situações na vida que não estão sob o
nosso controle. Resta-nos então acatá-las.
É fundamental entender que esse posicionamento não
significa desistir, mas sim manter-se lúcido e otimista no momento
necessário.
No instante em que aceitamos, apaga-se a ilusão de
situações que foram criadas por nós mesmos e as soluções
surgem naturalmente.
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Aceitar é exercitar a fé. É expandir a consciência para
encontrar respostas, soluções e alívio. É manter uma atitude
saudável diante da vida.
É nos entregarmos confiantes ao que a vida tem a nos
oferecer.
Estamos nesta vida pela misericórdia de Deus, que nos
concedeu nova oportunidade de renascimento no corpo físico.
Os sentimentos de amargura, desespero e revolta, que
permeiam nossa existência, são frutos das próprias dificuldades
em lidar com os problemas.
Lembremos que todas as dores são transitórias.
Quando elas nos alcançarem, as aceitemos com serenidade
e resignação. Olhemos para elas como mecanismos da Lei
Universal que o Pai utiliza para que possamos crescer em direção
a Ele.
Busquemos, desse modo, as fontes profundas do amor a
que se reporta Jesus que o viveu, e o amor nos dirá como nós
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devemos comportar perante a vida, no crescimento e avanço para
Deus.

“Todas as vezes que criticamos alguém, estamos nos
voltando a ideias egoístas que nublam a consciência e nos
impedem de divisar o quanto estamos nos atrasando na
existência”

Convidada a fazer uma preleção sobre a crítica, a
conferencista

compareceu

ante

o

auditório

superlotado,

carregando pequeno fardo.
Após cumprimentar os presentes, retirou os livros e a jarra
de água de sobre a mesa, deixando somente a toalha branca.
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Em silêncio, acendeu poderosa lâmpada, enfeitou a mesa
com dezenas de pérolas que trouxera no embrulho e com várias
dúzias de flores frescas e perfumadas.
Logo após, apanhou na sacola diversos enfeites de
expressiva beleza, e enfileirou-os com graça.
Em seguida, colocou sobre a mesa um exemplar do Novo
Testamento em capa dourada.
Depois, diante do assombro de todos, depositou em meio
aos demais objetos, uma pequenina lagartixa, num frasco de
vidro.
Só então se dirigiu ao público perguntando:
O que é que os senhores estão vendo?
E a assembléia respondeu, em vozes discordantes:
Um bicho!
Um lagarto horrível!
Uma larva!
Um pequeno monstro!
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Esgotados breves momentos de expectação, a expositora
considerou:
Assim é o espírito da crítica destrutiva, meus amigos!
Os senhores não enxergaram o forro de seda alva, que
recobre a mesa.
Não viram as flores, nem sentiram o seu perfume.
Não perceberam as pérolas, nem as outras preciosidades.
Não atentaram para o Novo Testamento, nem para a luz
faiscante que acendi no início.
Mas não passou despercebida, aos olhos da maioria, a
diminuta lagartixa...
E, sorridente, concluiu sua exposição esclarecendo:
Nada mais tenho a dizer...
* * *
Quantas vezes não nos temos feito cegos para as coisas e
situações valorosas da vida.
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Acostumados a ver somente os fatos que denigrem a
sociedade humana, volvemos o olhar para os detritos morais das
criaturas.
Assim, criticamos a mídia por enfatizar as misérias
humanas, os desvalores, as fofocas e as intrigas, mas, em
verdade, isso tudo só vem a lume porque ainda nos comprazem.
Em última análise, é o que vende!
Não há espaço para uma mensagem edificante, e os que
teimam em veicular coisas e situações nobres, o fazem sob o
peso de enormes dificuldades.
É imperioso atentarmos para os nossos valores ou
desvalores, antes de levantarmos a voz para criticar a sociedade
e os meios de comunicação em geral.
É importante observarmos os nossos interesses pessoais
antes de gritarmos contra os governantes, sem esquecer que eles
só ocupam os cargos depois de eleitos por nós.
Enfim, é relevante atentarmos para os que buscam divulgar
o bem e o belo e candidatarmo-nos a engrossar essas fileiras.
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Assim, com a exaltação do bem, em detrimento do mal, com
a evidência da paz, em vez da guerra, com a elevação do perfume
sobre os odores fétidos, a sociedade logrará sobrepujar as
misérias, evidenciando as belezas e os atos de essência superior,
e encontrada será a felicidade perene.

“Nosso lume está nas oportunidades que temos; em fazer,
de imediato, aquilo que remancharia no socorro ao
semelhante”

Em

zona

montanhosa,

através

de

região

deserta,

caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a
defender-se, quanto possível, contra os golpes do ar gelado,
quando foram surpreendidos por uma criança semimorta, na
estrada, ao sabor da ventania de inverno.
Um deles fixou o singular achado e exclamou, irritadiço:
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Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo
mesmo. Sigamos à frente.
O outro, porém, mais piedoso, considerou:
Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em
humanidade.
Não posso, - disse o companheiro, endurecido -, sinto-me
cansado e doente.
Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e
tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de
minutos.
E avançou para diante em largas passadas.
O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o
menino estendido, demorou-se alguns minutos colando-o
paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais,
marchou adiante, embora menos rápido.
A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele,
amparando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a
hospedaria do povoado que buscava.
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Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega
que havia seguido à frente.
Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o
infeliz viajante encontrado sem vida, numa vala do caminho
alagado.
Seguindo à pressa e a sós, com a idéia egoísta de preservarse, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou
encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao
congelamento.
Enquanto que o companheiro, recebendo, em troca, o suave
calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou
os obstáculos da noite frígida, salvando-se de semelhante
desastre.
Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo... ajudando ao
menino abandonado, ajudara a si mesmo.
Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira
triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da
salvação recíproca.
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* * *
As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem,
perante o Pai Supremo, são as suas próprias obras.
Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo.
O coração que amparamos constituir-se-á agora ou mais
tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide.
Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da
solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é
credor do auxílio comum.
Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos: esta é
a Lei Divina.

“Não precisamos nos acorrentar e nos agrilhoar na forma da
ignorância, que é a pior das prisões. Deus não quer nos ver assim.
Para Ele não importa nossas vestes, muito menos nossas posses.
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Ele quer nossa liberdade! Quer nos ver livres e sábios. Podemos
aprender com as cachoeiras, com os rios e até mesmo com o
vento. E cada vez que sua obra não passar em vão frente aos
nossos olhos, ali estará o Criador”

Se você perdeu algo, não era seu de verdade.
Se esse algo for mesmo para você, não se preocupe, pois
ele vai retornar.
Nada do que não é nosso fica conosco.
E nada do que nos pertence pode ir embora.
Se nunca mais voltou, não chore, pois não era para você.
Mas se era para você, não chore também, pois o regresso é
certo.
Tudo o que vai embora, nunca nos pertenceu;
E se nos pertence, não importa o quanto demore,
Um dia é restituído.
Ninguém deve chorar pela ilusão destruída,
Mas antes agradecer pela verdade desvelada.
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Assim como a banana jogada na terra se torna adubo,
O erro cometido se transforma no adubo da experiência e
sabedoria.
Não se preocupe com as perdas da vida.
Pois é certo que jamais há perda,
Mas sim renovação, recomeço, um novo advento.
Quando perdemos uma coisa, ganhamos outra.
A vida é um contínuo abrir mão do que se possui por algo
maior.
Somente sofre aquele que não admite perder agora para
ganhar depois.
Como a lagarta que perde sua roupagem rastejante,
Para sair do casulo e abrir suas belas asas em encantadores
voos extáticos.
Somente ganha de verdade, quem conquista em espírito.
O que é do corpo, perece; o que é do espírito, permanece.
A matéria se degrada, o sentimento se esvai, mas o espírito
é perene…
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Você pode perder uma coisa, pode perder dinheiro, pode
perder uma pessoa, pode perder sua saúde,
Só não pode mesmo, jamais, perder a si mesmo, quem você
é em essência.
Muitas pessoas preferem ganhar no mundo às custas de
desistirem de si mesmas...
Perdem tempo trabalhando para ganhar dinheiro e desistem
de buscar quem eles são.
A pior perda é quando deixamos a vida nos levar
E nos tornamos robôs ou marionetes das circunstâncias.
Por outro lado, como dizem os mestres:
“Toda sensação de perda vem de uma falsa sensação de
posse”.
Acreditamos que somos capazes de possuir algo ou alguém,
E dessa posse ilusória, julgamos que algo foi perdido.
Mas a verdade é que não podemos possuir coisa alguma
neste mundo.
Nada se possui, portanto, nada pode ser perdido…
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Não temos um espírito, somos um espírito, uma essência.
Dessa forma, podemos perder o que temos, mas jamais o
que somos.
(Autor Desconhecido)

“Cada planeta simplesmente é uma escola divina, nossa
casa é, na verdade, todo o cosmos, e somos todos irmãos
universais. Simplesmente separados apenas por adiantamentos
e todos teremos as oportunidades necessárias da ascensão na
sonda da misericórdia divina”

Os Exilados de Capela
A história dos Exilados de Capela é uma grande prova da
misericórdia de Deus. É um livro escrito pelo espírita e médium
Edgard Armond, em 1949, seguindo sua trilogia com os livros: na
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cortina do tempo e Almas afins, contribui com explicações
preciosas sobre nossas origens mais desenvolvidas, trazendo
grandes esclarecimentos sobre a raça humana.
Para vocês entenderem melhor, o que aconteceu com os
exilados de capela é o que está acontecendo conosco no planeta
nos tempos atuais. No fim de cada tempo que temos para evoluir,
sendo assim no início de cada transição planetária, os espíritos
que vão desencarnando e que não tiveram lucidez para contribuir
com o progresso do planeta, “que seria para seu próprio
benefício”; vão se agrupando no campo espiritual, até serem
levados para um outro orbe, nesse caso, inferior ao nosso em
energia e vibração. O planeta Terra foi escolhido para eles, pelo
motivo de ainda vibrar em frequência de encargos morais. Sendo
assim, propício ao crescimento espiritual.
Quando os capelinos foram exilados para o planeta Terra,
seu planeta já era ditoso! Ou seja, um mundo feliz, onde o bem já
era maior que o mal, um lugar que existe uma evolução espiritual
e mental mais avançada que a nossa, hoje. Nestes mundos, a
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benevolência é maior, o perispírito é bem mais sutil, sendo assim,
os sentidos e a consciência têm uma predominância maior, a
ciência está muito mais avançada e o contato em desdobramento
em seu campo espiritual já é feito com mais frequência.
Entretanto, devemos entender que não são extraterrestres
como vemos nos filmes ou como conhecemos desde criança. São
como nós, em espírito e encarnação, porém, mais evoluídos e
sutis.
No tempo em que vieram para o orbe terrestre, nossa Terra
estava saindo da era primitiva e entrando nos tempos de provas
e expiações. O ser humano, para continuar sua jornada,
necessitava de um profuso auxílio. A vinda dos capelinos ajudou
a alavancagem da nossa existência para um tempo melhor, ainda
cheio de sombras e tropeços, mas ainda assim, melhor.
Ajudaram a desenvolver as plantações para que chegassem
a um grupo maior de pessoas. Nos ajudaram nas construções
onde era exigido um conhecimento bem maior de arquitetura.
Desvendaram muitos dos segredos dos astros que até então para
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nós eram desconhecidos, e também com eles aprendemos o
começo da matemática na existência.
A vinda de nossos irmãos do cosmos para cá não foi nada
fácil.
Imaginem vocês em alma, corpo, perispírito, e ter que
reencarnar novamente há dois tempos de sua evolução. Contudo,
carecemos do entendimento que quando uma alma evolui e passa
a habitar outros orbes, seu perispírito também muda.
Conforme o espírito vai transcendendo a uma ascensão
maior, o perispírito também o acompanha. Ou seja, em outros
orbes mais evoluídos, nosso perispírito não é mais igual. Assim
como não é mais o mesmo dos tempos primitivos.
Para que possamos reencarnar em mundos inferiores qual
estamos hoje, precisamos ficar em sustentáculos espirituais no
orbe do planeta a ser encarnado, para que ocorra a modificação
perispiritual.
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Assim sendo, não foi diferente com os capelinos. Ficaram
em bases espirituais no orbe terrestre até poderem ser
reencarnados.
Depois de lhes ser dado, pouco a pouco, seus encargos, no
decorrer dos tempos, conforme foram desencarnando, foram
reencarnando novamente. Até que suas dívidas divinas passaram
à reparação, no passo de seus esforços.
Foi muito doloroso, a eles, viverem na Terra. Tinham
constantemente lembranças de como eram e viviam em seu orbe
natal. Suas construções lembravam sempre suas origens. Em sua
cultura e tudo que faziam, lembravam-se de seu lugar.
As reações em nossos corpos carnais são feitas através das
almas, perispírito e pensamento. Por este motivo, os capelinos
tinham uma estatura maior do que a normal naquele tempo. Por
essa razão, também suas construções eram gigantescas, e seus
sentidos tinham uma força maior que a habitual. Podemos dizer
que sua clarividência e forças psíquicas eram grandes.
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Fundaram o Continente Atlântico e a cidade de Atlântica e
passaram a dar início a uma era civilizada. Aos poucos, foram
passando uma linha entre os tempos primitivos e começaram o
que chamamos de raça adâmica (que simplesmente é o ser
humano mais desenvolvido que os primatas).
Eles permaneceram durante milhares de anos na Terra,
praticaram o bem e praticaram o mal, e viveram para a carne, mas
trouxeram e desenvolveram quase todas as práticas para o
progresso que conhecemos hoje.
Foram partindo pouco a pouco e retornando para seu
mundo, levando na alma e no espírito o aprendizado.
Entendemos, com a história dos capelinos, que muitas vezes para
encontrar a harmonia e o amor é preciso voltar e reencontrar as
dificuldades novamente. E renascer dia após dia, no intuito de
enxergar novamente o horizonte.
(Do livro – Um olhar de misericórdia)
(Emerson Calejon)
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'Obsessores'

“No decorrer dos séculos, em suas manifestações doentes
e transgredidas, e muita pouca vontade de melhorarem suas
condições morais, foram montando seus argutos e perversos
esquemas, no interesse de esbarrarem nas falhas por detrás das
certezas humanas”

A busca hipnótica e ilusória da fama

Sempre quando ouvimos falar em espíritos inferiores,
aqueles maliciosos (maldosos), que gastam todo tempo precioso
da vida carnal e espiritual, somente na pequinês da sua pouca
vontade de aprender e melhorar, a fazer tudo o que não devem
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para os outros, nos vêm sempre à mente: Puxa! Mas, como são
ineptos.
Porém, pelas compreensões que temos do campo espiritual
e também do campo das formas, muitos deles não são tão
broncos assim.
No decorrer dos séculos, em suas manifestações doentes e
transgredidas, e muita pouca vontade de melhorarem suas
condições morais, foram montando seus argutos e perversos
esquemas, no interesse de esbarrarem nas falhas por detrás das
certezas humanas.
Há tempos atrás, em uma época não muito distante em que
o homem se apossou do direito do bem, e seu desejo de justiça
feito em sua moral corrompida e devedora, que o levou a fazer as
piores atrocidades humanas, que o colocou em um lugar mil vezes
pior do que aquele a quem danava, ficava transitável aos
obsessores fazer seu trottoir entre as vibrações emanadas do
padecedor e seu tirano.
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Porém, nos dias atuais, em que o “tirano virou Alice no país
das maravilhas”, tempo em que o padecedor o embolsa com mais
da metade de duas cédulas mensais, de livre e espontânea
vontade, mesmo cercado por leis e benefícios a si concedido
pelas constituições, época em que se faz o mau uso do direito da
mudança, reelegendo os mesmos autores de faltas passadas, foi
que os obsessores encontraram na farsante exatidão moderna os
meios para continuar com suas inautênticas investidas.
Vivemos em uma era em que queremos ser felizes a
qualquer custo. Mas, para não depararmos com surpresas
infelizes, devemos antes de tudo buscar pela compreensão de
que, dar ao contrário em excesso, o que nos foi dado com o
mesmo, só muda a maneira do erro que é feito da mesma forma.
Portanto, que os pais possam dar a liberdade para seus filhos,
mas que, antes, ensine-os a viverem com ela.
O Planeta Terra há de ser um orbe muito melhor para os
próximos tempos. Contudo, por enquanto ainda temos que nos
precaver nas formas que o
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Divino Mestre nos ensinou:
- Nas orações constantes e sinceras a Deus;
- No agradecimento sempre para com tudo que ele nos concedeu;
- No ato do auxílio que cada um dispõe para doar;
- E no aperfeiçoamento e vigilância do pensamento
(Do livro – Um olhar de misericórdia)
(Emerson Calejon)

“Quando a necessidade de buscar algo maior que nossas
posses, ocorrer, vamos senti-la quase sempre muito dolorosa.
Se for o de perder um ente querido, passaremos a acreditar
naquilo que não entendíamos antes. Se for uma depressão que
nos tire o ânimo e as forças para continuar na jornada, não
vamos dizer mais que isso era coisa de gente rica. Se for um
problema com um filho, que nos tire a paz, não vamos mais
dizer que com os meus isso não acontece”
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Esopo era um cativo de rara inteligência que servia à casa
de um conhecido chefe militar da antiga Grécia.
Certo dia, em que seu patrão conversava com outro
companheiro, sobre os males e as virtudes do mundo, Esopo foi
chamado a dar sua opinião sobre o assunto, ao que respondeu
seguramente:
Tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da
Terra está à venda no mercado.
Como? Perguntou o amo surpreso. Tens certeza do que
estás falando? Como podes afirmar tal coisa?
Não só afirmo, como, se meu amo permitir, irei até lá e trarei
a maior virtude da Terra.
Com a devida autorização do amo, saiu Esopo e, dali a
alguns minutos, voltou carregando um pequeno embrulho.
Ao abrir o pacote, o velho chefe encontrou vários pedaços
de língua, e, enfurecido, deu-lhe mais uma chance para explicarse.
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- Meu amo, não vos enganei - retrucou Esopo.
A língua é, realmente, a maior das virtudes. Com ela
podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir.
Pela língua os ensinos dos filósofos são divulgados, os
conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se
tornam conhecidas de todos.
Acaso podeis negar essas verdades, meu amo?
Boa, meu caro, retrucou o amigo do amo. Já que és
desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do mundo?
É perfeitamente possível, senhor, e com nova autorização
de meu amo, irei novamente ao mercado e de lá trarei o pior vício
de toda a Terra.
Concedida a permissão, Esopo saiu novamente e, dali a
minutos, voltava com outro pacote semelhante ao primeiro.
Ao abri-lo, os amigos encontraram novamente pedaços de
língua. Desapontados, interrogaram o escravo e obtiveram dele
surpreendente resposta:
Por que vos admirais de minha escolha?
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Do mesmo modo que a língua, bem utilizada, se converte
numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores se
transforma no pior dos vícios.
Através dela tecem-se as intrigas e as violências verbais.
Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma ensinadas,
podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares
e sem sentido.
Através

da

língua,

estabelecem-se

as

discussões

infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões
populares que levam ao desequilíbrio social.
Acaso podeis refutar o que digo? Indagou Esopo.
Impressionados com a inteligência invulgar do servidor,
ambos os senhores se calaram, comovidos, e o velho chefe, no
mesmo instante, reconhecendo o disparate que era ter um homem
tão sábio como cativo, deu-lhe a liberdade.
Esopo aceitou a libertação e tornou-se, mais tarde, um
contador de fábulas muito conhecido da Antiguidade e, cujas
histórias, até hoje, se espalham por todo o mundo.
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* * *
Clareia e adoça tua palavra, para que o teu verbo não acuse
nem fira, ainda mesmo na hora da consagração da verdade.
Fala pouco. Pensa muito.
Sobretudo, faze o bem.
A palavra sem ação não esclarece a ninguém.

“Para te amar, não preciso te possuir; pois minha alma
acatou a sua missão.
Nem preciso tocar, para te sentir; meus sentidos já fazem
essa projeção.
Sua marca, em meus dedos não vão ficar; te carrego bem
dentro do coração.”
(Emerson Calejon)
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O verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador.
O que se têm, se deve. Quando se oferece, se possui.
Na contabilidade da vida, a verdadeira posse se apresenta
como o bem que se oferta e proporciona alegria, ao invés de
significar o recurso que se armazena, permanecendo inútil.
A verdadeira doação enriquece aquele que a faz, certamente
beneficiando quem a recebe.
Convencionalmente, a pessoa que economiza e guarda
valores amoedados torna-se rica. Quase sempre, porém, se
amesquinha, apaixonando-se pelos haveres de que se faz
prisioneira.
Há, em consequência, sistemas que se encarregam de
amealhar e ensinar a poupar, gerando as cirandas de
investimentos, que permitem conseguir lucros e vantagens.
Os que se tornam ricos dessa forma, vivem em constante
ansiedade em relação às oscilações do câmbio, das bolsas, dos
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títulos, pobres de sentimentos elevados, vítimas da ganância
financeira.
A riqueza, em si mesma, não é boa, nem é má, dependendo
de quem a usa, e de como é utilizada.
Com facilidade gera o apego e o medo de ser perdida.
Empobrece outros indivíduos, enquanto dorme nos cofres da
avareza, permitindo que a miséria se generalize.
* * *
Aprendamos a repartir, a fim de melhor compartilharmos.
O que tenhamos passa, deixaremos de possuir em algum
momento; mas, o que somos permanece, não se consome.
Reflitamos em torno da transitoriedade da existência física e
compreenderemos quão urgente é aproveitá-la com sabedoria.
A sucessão inesgotável do tempo demonstra a fragilidade
das coisas diante dele. Também demonstra que tudo quanto é
terreno tende a se consumir, de forma lenta e progressiva.
Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de
eternidade.
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Desse modo, busquemos nos enriquecer de aquisições
espirituais, que nos alargarão os horizontes do entendimento da
vida, melhor apresentando-nos o significado e o objetivo da
existência carnal.
Portadores de uma visão correta a respeito de como
devemos proceder, iremos nos libertando de incontáveis fatores
degenerativos de nossa personalidade e que são responsáveis
por problemas, doenças, insatisfações que nos afligem.
Então, não mais disputaremos vaidades, nem nos afetarão
agressões, que são de nenhuma importância.
Nossas aspirações serão mais elevadas.
Não nos sentiremos maiores ou menores, de acordo com o
jogo das enganosas referências, das inúteis competições do palco
terrestre.
Nossas conquistas não serão medidas por aplausos ou
vaias.
Viveremos tranquilos, e disporemos de tudo quanto é
necessário, sem o tormento dispensável do supérfluo.
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* * *
A vida nos dá tudo, bastando nosso esforço para conseguilo.
Também nos toma, sem que possamos reter os bens que
não nos pertencem.
Saúde, paz, alegria, trabalho e auto realização nos sejam as
raras moedas de que necessitamos para a jornada humana, que
nos abrirão as portas do futuro no rumo da Imortalidade.
(Momento Espírita)

“Deus nos concede quantas chances precisarmos; não
temos que aprender tudo de uma vez, porém, quanto mais cedo
nos dermos conta de nossa responsabilidade e fragilidade
prontamente teremos a humildade para despertar e aprender, e
aos poucos deixaremos de sofrer”
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A humildade é uma das mais difíceis virtudes a ser
conquistada.
Humildade significa virtude caracterizada pela consciência
das próprias limitações. Modéstia, simplicidade.
Para

alcançá-la

precisamos nos despir

do

orgulho

exacerbado aceitando que não somos infalíveis, que nem sempre
estamos certos.
Aceitar que nos encontramos a caminho, como os demais,
que longa ainda será a jornada que nos cabe empreender.
Fundamental, nesse processo de conquista da humildade, o
autoconhecimento que nos permitirá a consciência de como
estamos, tanto em limitações como em qualidades conquistadas.
Sim, porque ser humilde é aceitar plenamente os próprios
defeitos e qualidades, sem a necessidade de invocar a vaidade.
A humildade é essencial para os relacionamentos sadios.
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Quando somos humildes, respeitamos o próximo e, por nos
reconhecermos igualmente imperfeitos, manifestamos compaixão
para com os que erram.
* * *
No nosso processo evolutivo, mudar hábitos arraigados,
cultivar virtudes, mais que necessidade, nos constitui um grande
desafio.
É preciso nos conscientizarmos dessa necessidade e
utilizarmos os recursos possíveis para alcançarmos o objetivo.
As virtudes, uma vez conquistadas, passam a fazer parte da
nossa riqueza espiritual.
Não existe mercado que as venda, nem quem nos possa
presenteá-las. Preciso é que atentemos para a necessidade do
seu cultivo na própria intimidade, desde que todos as trazemos
em germe.
A fé raciocinada nos pode ser auxiliar, nesse objetivo.
Para a conquista da humildade, essa flor linda e delicada
que deve florir no jardim de nossos corações, precisamos,
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principalmente, nos conscientizar da nossa pequenez e das
nossas dificuldades.
Nada melhor do que nos dispormos à oração sincera, numa
rogativa de quem conhece as próprias deficiências e as
fragilidades da alma:
Deus de misericórdia!
Se algum êxito busca-me, deixa-me perceber a Tua
bondade sobre a fraqueza que ainda sou.
Deus de misericórdia!
Auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-Te.
Quando haja tumulto, ao redor de mim, guarda-me o silêncio
interior em que procure ouvir-Te a voz.
Diante dos outros, consente, Pai, que Te assinale o infinito
amor, valorizando-me a insignificância, através daqueles que me
concedam afeto.
Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vêlos como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que
me aperfeiçoas.
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Na alegria, induz-me a descobrir-Te a proteção paternal,
estimulando-me a seguir para a frente.
Na dor, fortalece-me os ouvidos para que Te escutem os
chamamentos de paz.
E, quanto mais possa conhecer, em minha desvalia, os
recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que
construístes no Universo,
Concede-me, Deus de misericórdia,
Que eu tenha a simplicidade da gota d'água que, embora
unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz porque
se vê capaz de refletir-Te a luz no brilho eterno da Criação.

“Nós espíritos seres humanos encarnados na Terra,
conhecemos Miguel desde os tempos mais remotos. Ele está
em todas as religiões, está em todos os escritos e manuscritos,
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e muitas vezes foi confundido até com manifestações da
Natureza. A terra tremeu, o vento bradou, a luz foi dissipando
as trevas e continuará dissipando-a, e todos eram São Miguel”

Falar sobre o Arcanjo Miguel... nos remete a entrar em uma
linha não só filosoficamente como cientificamente mais extensa.
O primeiro passo a dar nessa linha é buscar compreender
que ele já existia antes da formação universal, ou seja, ele já vivia
com Deus e com os anjos antes da ocorrência do Big-Ben.
Miguel era um Anjo como todos os outros, cheio de
benevolência, e evolução suficiente para Deus o colocar como
Arcanjo e passá-lo para a linha de frente, em ser seu porta voz e
mensageiro.
Logo, o grande anjo azul não é Jesus e nem foi Jesus antes
da encarnação dele na Terra como supõe a Bíblia. Jesus é nosso
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irmão maior, evoluído nos mais altos graus de luz universais
assim como Miguel, com a mesma formação e graus.
No estopim do Big-Beng. deu-se a formação universal e
começaram as casas acadêmicas dos espíritos que são os
planetas como a Terra que vivemos.
Como já vimos antes, iríamos nascer do fluído cósmico
universal e enviados às escolas do espírito. E para que
pudéssemos desenvolver nosso crescimento, precisaríamos do
contato com a matéria. Necessitaríamos de um veículo material
que é o corpo, revestido com outro mais sutil que está entre as
duas dimensões, chamado perispírito.
Isso posto, Miguel foi designado junto com Jesus e outras
entidades de alta luz para o comando do plano de encarnações e
desenvolvimento dos espíritos, começando assim a viajar pelo
cosmos, descendo até os planetas para as primeiras experiências
de vidas que dariam origem ao veículo principal para as almas
nascidas do amor de Deus.
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Planetas como a Terra começaram a se desenvolver até que
a vida pudesse ser concebida nele. Miguel já estava com Jesus
muito antes da formação carnal dos primeiros seres, muito antes
dos primeiros homens.
O Anjo de Manto Azul pode sim já ter estado entre nós em
carne, mas com certeza foi com uma missão, e nem sempre as
incumbências mais importantes são captadas por nossos olhos
ainda tão carentes de evolução. Quase nenhum comandante, ou
presidente, ou detentores de posses terrestres foram espíritos de
luz missionárias. Praticamente todos eles foram apenas almas
tentando lidar com seus próprios encargos celestiais.
Miguel não só ajudou a Jesus e a equipe de entidades com
a missão de criar a vida nos planetas escolas, como também
ajudou na formação das bases (colônias espirituais) de cada uma
delas. Aqui na Terra ajudou as construções das cidades de
amparo aos desencarnados, trazendo a luz do cosmos para a
energização das mesmas. Foi o mentor na convocação dos
primeiros espíritos que tinham a inclinação para ajudar aqueles
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que iam desencarnando. Assim começou, pouco a pouco, a luz
em nosso campo astral, no ciclo em que a Terra passava por
trevas.
O Arcanjo Azul tem a força, a evolução e a desenvoltura
suficientes para viajar por todo o cosmos, portanto, tem os
sentidos nos quatro cantos universais.
Viaja sobre o comando de Deus ouvindo, indo, e vindo no
apoio a seus irmãos celestiais e energizando através da
magnetização das energias cósmicas as escolas dos espíritos,
promovendo assim a ascensão gradual das almas.
É ele o responsável por levar organizar e trabalhar nas
misericórdias divinas para com os espíritos em desenvolvimento,
ou seja, para conosco. Está à frente nos comboios espirituais dos
que são designados a uma nova oportunidade transitória de
aperfeiçoamento, desde a transformação perispiritual dos seres
para o reencarne, até o mérito para serem levados de volta ao
próprio orbe.
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Nós espíritos seres humanos encarnados na Terra,
conhecemos Miguel desde os tempos mais remotos. Ele está em
todas as religiões, está em todos os escritos e manuscritos, e
muitas vezes foi confundido até com manifestações da
Natureza. A terra tremeu, o vento bradou, a luz foi dissipando
as trevas e continuará dissipando-a, e todos eram São Miguel.
O livro dos espíritos, na pergunta 113, nos ensina que os
espíritos puros percorreram todos os graus da escala evolutiva e
alcançaram a soma da perfeição.
Não estão mais sujeitos à reencarnação, trabalham para a
harmonia do universo, ajudam os espíritos nas suas missões,
ajudam os homens em suas aflições e são mensageiros de Deus,
mas também, trabalhadores de um bem maior.
São Miguel é uma Entidade de luz sumo, que conseguiu
atravessar por todas estas escalas mesmo antes da matéria, e
trabalha junto com Jesus e outras entidades no nosso orbe, nos
amparando e nos orientando, dando oportunidades infinitas para
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crescermos e evoluirmos. Jesus está no leme! E São Miguel está
nas velas, pronto para girá-la para um caminho melhor.
(Emerson Calejon)

- Editora Home 2018

Biografia
Meu nome é Emerson Calejon e estudo a espiritualidade há mais
de 20 anos.
Sempre tive gosto pela escrita, e há muito, a vontade de formular
livros que trouxessem ajuda para a vontade de compreensão da
consciência adormecida, além de acrescentar aquelas já despertas.
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Que Jesus esteja sempre conosco. Do mesmo modo, seus
ensinamentos. Pois só eles podem nos levar a caminhar com a felicidade
que em nosso âmago sonha em desadormecer.

São Paulo - 2018
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