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LEON DENIS

O PORQUE DA VIDA

(8º edição, modificada)

Sintese admirável da

solução racional do pro-

blema da existência hu-
mana, em que o grandé
mestre Denis abrange e

focaliza com absoluta

segurança e máxima cla-
reza os pontos primor-

diais da razão de ser da
criatura humana: — O
que somos, de onde vie-
mos e para onde vamos,
após a morte do corpo.
Esta obra, dedicada

pelo elevado yrau de
idealismo cristão do Au-
tor sos que sofrem, é
composta, além da sua
parte própriamente dita,
do notável trabalho —
“A reencarnação e a
Igreja Católica”, tam-
bém de Léon Denis; de
uma correspondência do
célebre filósofo Laváter
à imperatriz Maria da
Rússia; e da primorosa
novela “Giovana”, do
mesmo discípulo de
Kardec.

PRIMEIRO MANUAL DE
ESPERANTO

Curso breve, com cha-
ves dos exercícios para
estudo sem mestre,

ama

A

Aa

   



 

  

      

Francisco Cândido Samieh
 

 

Palavras de

Emmanuel
CNIC

' Conceitos e pensamentos extraídos das

obras ditadas pelo Espírito de

Emmanuel

 

l

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA

(Departamento Editorial)

Rua Figueira de Melo, 410 e Avenida Passos, 80

Rio DB JANEIRO

 



  

INDICE

nessas esa no o o 04

cruas sa so as e a On 04

TI — Às Almas Enfraquecidas ......
HW — A Ciência do Tempo .........
HI — Advertências Proveitosas .....
IV — Amor e Fraternidade .........
V — Aos Aprendizes do Evangelho .
MARE ENSCENSAO ANA ND o sroroiêgo co a 0 cio o 858
VII — Caminhos Errados ...........
VEI — Ciência e Cientificismo .......
IX — Como Vencer? ...............
x — Convém não Esquecer ........
XT — Cooperativismo ...............
XII — Corpo Humano .....u.c.ics
XII — Cristo e Cristianismo .........
RELVA E DES Ho solo pe je e a i ie e e latio 20 BIS T4/0 050

XV — Direitos e Deveres ...........
XVI — Esclãrecendo ........iccicsaso
XVII — Espiritismo — Espiritualismo—

  
4 l EVANgOIRO! so. crente pd pio rota

Composto e lnpresãa 1Y XVII — Fé — Esperança — Caridade .
nas oficinas da ua EL = Welicidade emas deranres

E EBDERAÇÃO, = 18 XX — Filosofia da Dor .............
XXI — Filosofia da Morte ...........

 

28- RF; 5.090-L; 954 XXII — Filosofia da Vida ............
é XXIII -— Filósofos e Consideração Filo-

err cs san vos ......

 



a
12% 6 INDICE a |

f o

fe XXIV — Grandes Verdades ............ 108 E
% XXV — Iluminação ..... nisi e ent AO A |
y XXVI — Incompreensão Humana ...... 112 ]

: XXVII — Instituto da Família ......... 14 “a |
XXVII — Liberdades 2. diseases o oie so cure AO a |

XXIX — Medicina do Futuro ........ E Es 4 a

t XXX — Médiuns — Mediunismo — Fe- f Caro leitor:
ê nômenos Espíritas ............ 1210 UH ]

Ê SR NO Cata O que ides ler não é um prefácio é, sim,
S XXXII — O Verbo Humano e a Palavra 4 . uma explicação, porque as obras oriundas do
y; ara puertia Ba E sas AS e as Ps o » lápis maravilhoso de Francisco Cândido Kavier

= PAZ et io a 6o fo Ju aca Rr a SEIS Vara so A : : e

XXXV — Recomendações Uteis Caic va AO 3 prescindem, RuAdeINEme, de maias Étuga

XXXVI — Religiões ........ DONA RAM gos 63504 ' tórias que as credenciem à opuão pública, de

j Ea — SEREao e Desencarnados Lais o vez que todas elas, segundo voz corrente, pás-

E — Servir cocss vosso ESP ES VISA : é a
NT Tomas Vanades ea mo Sana q constituir verdadeira enciclopédia. es

XL — Trabalho ..... SAE eg do tea a det AA pinitista, pows que nelas são esflorados os mais

variados assuntos que focalizam, aliás com

muita singeleza e de maneira convincente, ques-

a tões científicas, sociais, filosóficas, históricas,

religiosas, morais, a par das explanações ofer-

tadas e altamente confortadoras para o espt-

rito humano, nesta fase tão angustiosa que

todos atravessamos,

Esta obra que hoje temos a alegria de ofe-

recer ao público amante das letras espíritas,

em feitura semelhante a que, em Janeiro de

1952, demos à publicidade, com o título de

"Pérolas do Além”, é constituida exclusiva-

mente de pensamentos e ensinos de autoria do

luminoso Espírito de Emmanuel, extraídos de

suas obras já publicadas.

Ve, XLI — Verdades Duras .iccccccr vero 109

y XLIL — Verdade Reencarnacionista ... 164

XLIIL — Vinde a mim as Criancinhas .. 167

y XLIV — Virtudes .......0... PESE aagit,

o

hoo,

                    

    



q

No final de cada pensamento ou ensino de Md AO: La A Caminho da Luz
| Emmanuel, foi aposta a sigla e respectiva pá- & AM, O: Ave, Cristo!

| : Do da RE Hj E oi a DGV7. Caminho, Verdade e Vidagina, nome da obra de que esse ensino LDA D: 50 Anos: Denóio
pensamento foi extraído. 5 Con. Consolador

| Cumpre-nos, outrossim, esclarecer que a : En ja ao
. CT) 5 - . ois Mil Anos...seguir da letra “R”, que quer dizer Reforma- 8 PN. Pão Nosso

dor (mensário da FEB), encontram-se, em al- 9 P.e. Palo e Estêvão
k garismos, o mês e o ano correspondentes. E perAV Ria

- bili : Ta- - Aly. GC. ref. Alvorada Cristã| Muito nos sensibilizariam os prezados 12 Pref. J. no L. Pref. Jesus no Lar
tores, oferecendo-nos suas sugestões ou Te- 13 Pref. Men. Pref. Mensageiros

j aros, acerca da coletânea “Palavras de Em- 14 Pref. M.L. Pref. Missionários da Luz
E p Fair x ç 15 Pref. N.M.M. Pref. No Mundo MaiorÉ manuel”, para que pudéssemos tomá-las em 16 Pref NL. Pref. Nôsvo Lim
| consideração, quando do preparo da segunda 17 Pref. O. V. E. Pref. Obreiros da Vida Eterna
= “sm s 18 Rm: Reformadora edição deste livro.E o A 19 Ren. Renúncia ç' 20 Rot. Roteiro

Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1954. 21 Vo Vinha de Luz

 

         

8 PALAVRAS DE EMMANUEL

Devemos advertir o prezado leitor de que
em “Palavras de Emmanuel” não constam ne-
nhum dos destaques que enfeixam “Pérolas

| do Além”. |
Estamos certos de que esse novo livro

será de grande valia, não apenas para os estu-
diosos, senão que também para quantos te-
nham a incumbência de escrever, fazer confe-

rências, ou discursar sobre temas espíritas.
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AS ALMAS ENFRAQUECIDAS

Minhas palavras de hoje são dirigidas aos

que ingressam nos estudos espiritistas, tangi-

dos pelos azorragues impiedosos do sofrimen-

to; no auge das suas dores, recorreram ao

amparo moral que lhes oferecia a doutrina e

sentiram que as tempestades amainavam...

Seus corações reconhecidos voltaram-se então

para as coisas espirituais; todavia, os tor-

mentos não desapareceram. Passada uma tré-

eua ligeira, houve recrudescência de prantos

amargos.
Experimentando as mesmas torturas, sen-

tem-se vacilantes na fé e baldos do entusiasmo

das primeiras horas e é comum ouvirem-se as

suas exclamações: — “Já não tenho mais fé,

já não tenho mais esperanças...” Invencível

abatimento invade-lhes os corações tíbios e en-

fraquecidos na luta, desamparados na sua von-

tade titubeante e na sua inércia espiritual.

Essas almas não puderam penetrar o espi-

rito da doutrina, vogando apenas entre as águas

das superficialidades. (Emm. — 17)
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A CIÊNCIA DO TEMPO

Nunca te esqueças de aproveitar o tempo

na aquisição de luz, enquanto é dia. (C.V.V.

— 224)

*

O tempo é o nosso explicador silencioso e

te revelará ao coração a bondade infinita do

Pai que nos restaura a saúde da alma, por in-

termédio do espinho da desilusão ou do amar-

goso elixir do sofrimento. (P.N. — 138)

*

Não te endureças na estrada que o Senhor

te levou a trilhar, em favor de teu resgate,

aprimoramento e santificação. Recorda a im-

portância do tempo que se chama Hoje. (P.N.

— 148)
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A existência na Terra é um livro que estás
escrevendo. ..

Cada dia é uma página...

Cada hora é uma afirmação de tua perso-
nalidade, através das pessoas e das situações

que te buscam. (R. — 4/953)

o

Diz o preguiçoso: “amanhã farei”.

Esclama o fraco: “amanhã, terei forças”.

Assevera o delinquente: “amanhã, rege-

nero-me”.

E' imperioso reconhecer, porém, que a

criatura, adiando o esforço pessoal, não alcan-

çou, ainda, em verdade, a noção real do tempo.

Quem não aproveita a bênção do dia, vive

distante da glória do século. (V.L. — 351)

*

Os interesses imediatistas do mundo cla-
mam que o “tempo é dinheiro” para, em se-
guida, recomeçarem todas as obras incomple-
tas na esteira das reencarnações... Os homens,
por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem

e desconstroem, aprendem levianamente e re-

capitulam com dificuldade, na conquista da
experiência. (C.V.V. — 14)
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A medida que o espírito avulta em conhe-

cimento, mais compreende o valor do tempo €

das oportunidades que à vida maior lhe pro- A

porciona, reconhecendo, por fim, à imprudên- já )
u

cia de gastar recursos preciosos em discussões

estéreis e caprichosas. (C.V.V. — 111) ;

%*

E' lógico que todo homem conte com O

tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem

equilíbrio, sem saúde, sem trabalho?

Não obstante a oportunidade da indaga-

cão, importa considerar que muito raros são

aqueles que valorizam O dia, multiplicando-se

em toda parte as fileiras dos que procuram

aniquilá-lo de qualquer forma. (C.V.V. — 13)

*

Nossa personalidade, enquanto somos, jo-

vens, é semelhante a pedra preciosa por lapi-

dar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e.

transforma, até que um novo entendimento da

vida nos faca brilhar o coração. (Av. €. — 135)

 

  

  
    

TI

ADVERTÊNCIAS PROVEITOSAS

  
 

Em que objeto centralizas a tua crença

meu amigo? Recorda que é necessário crer sin-

ceramente em Jesus é segui-lo, para não sermos

“confundidos. (V.L. — 38)

*

O novo crente flagela a quantos lhe ouvem

os argumentos calorosos, azorragando costu-

mes, condenando ideias alheias e violentando

situações, esquecido de que a experiência da

alma é laboriosa e longa € de que há muitas

esferas de serviço na casa de Nosso Pai. (V.L.

— 39)

*
”

Toda crise é fonte sublime de espírito re-

novador para os que sabem ter esperança.

(V.L. — 128)
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As dificuldades de qualquer natureza são
sempre pedras simbólicas, asfixiando-nos as
melhores esperanças do dia, do ideal, do tra-
balho ou do destino, que recebemos na glória
do tempo.

E” necessário saber tratá-las com prudên- q
cia, serenidade e sabedoria. (R. — 10/952) 4

x
Joe

O dinheiro é sempre bom quando com ele ve
podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia
dos homens. (P.E. — 58)

x

Se procuras, amigo, a luz espiritual; se a
animalidade já te cansou o coração, lembra-te
de que, em Espiritualismo, a investigação con-
duzirá sempre ao Infinito, tanto no que se re-
fere ao campo infinitesimal, como à esfera dos
astros distantes, e que só a transformação de )
ti mesmo, à luz da Espiritualidade Superior, te
facultará acesso às fontes da Vida Divina. y
(Pref. Mens. — 9)

R
C
A

*

Lembra-te de que os problemas se esten-
dem ao infinito...

Cada ser, cada criatura, cada consciência
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possui necessidades diferentes entre si. (KR. —
2/953)

x

E" muito fácil falar aos que nos interpe-
- lam, de maneira a satisfazê-los, e não é difíeil
replicar-lhes como convém aos nossos interes-
ses e conveniências particulares; todavia, diri-
girmo-nos aos outros, com a prudência amo-
rosa e com a tolerância educativa, como con-
vém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa
e enobrecedora, que requisita a ciência do bem
no coração e o entendimento evangélico nos
raciocínios. (V.L. — 44)

a

A luta em família é problema fundamental
da redenção do homem na Terra. Como sere-
mos benfeitores de cem ou mil pessoas, se
ainda não aprendemos a servir cinco ou dez
criaturas? Esta é indagação lógica que se es-
tende a todos os discípulos sinceros do Cris-
tianismo. (P.N. — 243)

x

Saber não é tudo. E” necessário fazer. E
para bem fazer homem algum dispensará a
calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito,
nem desdenhará a cooperação que é a compa-
nheira dileta do amor. (V.L. — 236)

 



A imaginação nãoé um país de névoa, de

criações vagas e incertas. E' fonte de vitali-

dade, energia, movimento... (Rot. — 102)

*

Nosso corpo espiritual, em qualquer parte,

refletirá a luz ou à treva, o céu ou O inferno

que trazemos em nós mesmos. (Bot. — 160)

X*

A noção de cárcere, como a dor do remor-

so, nunca foram observadas no horizonte azul,

nem no canto dos pássaros, simplesmente por.

que residem a dentro de nós mesmos. (Ren.

— 178)

Xe
/

As mensagens edificantes do Além não se.

destimam apenas à expressão emocional, mas,

acima de tudo, 20 teu senso de filho de Deus, fo

para que faças O inventário de tuas próprias|

realizações e te integres, de fato, na responsa-

bilidade de viver diante do Senhor. (Prefáci

Mens. — 10)
;

O pão do corpo é uma esmola pela qual
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sempre receberá a justa recompensa, mas O

sorriso amigo é uma bênção para à eternidade.

(P.N. — 2083)

*

Não te mortifiques pela obtenção do ensejo

“de aparecer nos cartazes enormes do mundo.

Isso pode traduzir muita dificuldade e per-

turbação para teu espírito, agora ou depois.

(V.L. — 88)

a

Em toda tarefa, lembra-te do Cristo e pas-

«a adiante com o teu esforço sincero. Não te

perturbem as desconfianças, a calúnia e à mã

fé, atento a que Jesus venceu galhardamente

tudo isso!... (P.E. — 246)

*

A verdade para ser totalmente compreen-

dida precisa ser tratada entre corações da mes-

ma idade espiritual. (50 A.D. — 36)

” *

Não se colhe a verdade, na vida, como

quem engaiola uma ave na floresta.

A verdade é luz. Sômente O coração ali- |

mentado de amor e o cérebro enriquecido de
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sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. (Rot.

— 149)

*

Amealharás enorme fortuna, todavia, igno-

rarás, por muitos anos, a que região da vida te

conduzirá o dinheiro. (V.L. — 17)

*

Esqueçamos os velhos caprichos de nosso

“eu”, que, muitas vezes, nos prendem a escuras
ilusões. (R. 10/953)

*

Não creias em salvadores que não demons-

trem ações que confirmem a salvação de si

mesmos. (O.V.V. — 177)

*

Abstenhamo-nos de maldizer onde não pos-

samos louvar. (R. — 10/953)

x

Hoje, como ontem, Jesus preseinde das nos-
sas guerrilhas de palavras, das nossas tempes-
tades de opinião, do nosso fanatismo sectário
e do nosso exibicionismo nas obras de casca se-
dutora e miolo enfermiço. (40.0. — 8)

 

IV

AMOR E FRATERNIDADE

Aprende a semear a luz no solo dos cora-
ções, conduzindo o arado milagroso do amor,
para que as sombras da ignorância abandonem
a Terra para sempre. (R. — 8/950)

x

A nobreza de caráter, a confiança, a bene-
volência, a fé, a ciência, a penetração, os dons
e as possibilidades são fios preciosos, mas o
amor é o tear divino que os entrelacará, tecendo
a túnica da perfeição espiritual. (V.L. — 21)

*

O determinismo do amor e do bem é a lei
de todo o Universo e a alma humana emerge
de todas as catástrofes em busca de uma vida
melhor. (A.€.L. — 13)

x*

Indaguemos, estudemos, movimentemo-nos
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E na esfera científica e filosófica; todavia, não 4

; nos esqueçamos do “amemo-nos uns aos outros” j ergue do sepulcro, é a vida triunfante que res-

g
n

Hi como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais a surge imortal. (Rot. — 59)

v alucinantes oráculos são igualmente aquele A ”

E: “sino que tange” sem resultados práticos para »

ke; as nossas necessidades espirituais. (R. — 9/48) a Só uma lei existe e sobreviverá aos escom-

e

bros da inquietação do homem — a lei do

amor, instituída pelo Pai, desde o princípio da

criação... (Há 2.000 A. — 81)

a
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O livro, o jornal, a tribuna, o gabinete, o

laboratório e a pesquisa são forças impresein- ng D ú

díveis à formação do homem espiritualizado

da Nova Era. Entretanto, observando os pro-

blemas complexos da atualidade, quando a Ciên- ]

cia erige catafalcos à própria grandeza, intoxi- a

cando os valores intelectuais, é imperioso aten- a

der, acima de tudo, à sementeira do coração. M

(BR. — 3/952)

A
r
n
s

As portas do Céu permanecem abertas.

Nunca foram cerradas. Todavia, para que O

"homem se eleve até lá, precisa de asas de amor

e sabedoria. (P.N. — 83)
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Enderecemos ao Senhor as nossas oferen-

das e sacrifícios em cotas abençoadas de amor

ao próximo, adorando-o, através do altar do

coração, e prossigamos no trabalho que nos

compete realizar. (R. — 12/949)

x

”

Madalena, que se engrandece no amor, é

a beleza que renasce eterna, e Lázaro, que se

 

% Z Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a

quem o pratica é ensinar o amor, conquistando

afeições sinceras e preciosas. :

Daí a necessidade do perdão, no mundo,

para que o incêndio do mal possa ser exter-

minado, devolvendo-se a paz legítima aos co-

rações. (Con. — 104)

*

O determinismo divino se constitui de uma

só lei, que é a do amor para a comunidade

universal. (Con. — 79)
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*

A grande maravilha do amor é o seu pro-
fundo e divino contágio. Por esse motivo, o
espírito encarnado, para regenerar os seus ir-
mãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro.
(Con. — 129)

x

Não atires as jóias cintilantes da sabe-
doria ao ignorante, mas não te esquecas de ofe-
recer-lhe a bênção do alfabeto, para que dimi-
nua a miséria espiritual do mundo, desde hoje.
(R. — 10/953)

*

Usa, cada hora, o gesto espontâneo de fra-
ternidade imperceptível e os teus singelos depó-
sitos, aparentemente insignificantes, capitali-
zarão, em teu benefício, um tesouro de glórias
mo Céu. (R. — 11/949)

x

Esquece e caminha. Muitas vezes, o cora-
ção do amigo é ainda frágil e cede ao primeiro
impulso da arrasadora ventania do mal. (R. —
8/950)
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No turbilhão dos conflitos que asfixiam
as melhores aspirações do povo, é necessário
sejamos o apoio fraterno e providencial de
quantos se colocam em busca de um roteiro
para as esferas mais altas. (R. 3/952)

*

O sorriso de fraternidade, a ajuda silen-
ciosa, a humildade sem alarde, a flor da gen-
tileza e o gesto amigo cabem, prodigiosamente,
em qualquer parte. (R. — 6/950)

%*

O afeto, a confiança e a ternura devem ser
tão espontâneos quanto as águas cristalinas de
um manancial. (Av. €. — 206)



  

DR v

NR: AOS APRENDIZES DO EVANGELHO

do livro que Jesus está escrevendo com o mate- ema

rial evolutivo da Terra. O discípulo gravará o A

Evangelho na própria existência ou então se ca

preparará ao recomeço do aprendizado, por-

quanto, sem fixar em si mesmo à luz da lição,

debalde terá crido. (P.N. — 308) a

* Am

O problema do discípulo do Evangelho não

é o de ler para alcançar novidades ou conhecer

a Escritura para transformá-la em arena de

esgrima intelectual, mas, o de ler para aten-

der a Deus, cumprindo-lhe a Divina Vontade.

RV— 14) q

 

X* , Xu

Quando o aprendiz da Boa Nova receber a

visita de Jesus e dos emissários divinos, do q

plano interno, então a discórdia e o sectarismo

   

Cada aprendiz há-de ser uma página viva 4
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terão desaparecido do continente sublime da

Fé. — (V.L. — 306)

x*

Os discípulos de boa vontade necessitam

da sincera atitude de observação e tolerância.

E' natural que se regozijem com o alimento

rico e substancioso com que lhes é dado nutrir

a alma; no entanto, não desprezem outros ir-

mãos, cujo organismo espiritual ainda não to-

lera senão o leite simples dos primeiros conhe-

cimentos. (C.V.V. — 94)
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ASCENSÃO

A luta e o trabalho são tão imprescindi-

veis ao aperfeiçoamento do espírito, como o

pão material é indispensável à manutenção do

corpo físico. E” trabalhando e lutando, sofren-

do e aprendendo, que a alma adquire as expe-

riências necessárias na sua marcha para a per-

feição. (Con. — 76)

*

Cada homem é uma casa espiritual que

deve estar, por deliberação e esforço do mora-

dor, em contínua modificação para melhor.

(V.L. — 277)

x

O homem não pode nutrir a pretensão de

retificar o mundo ou os seus semelhantes dum

dia para o outro, atormentando-se em aflições

descabidas, mas deve ter cuidado de si, melho-

rando-se, educando-se e iluminando-se, sempre

mais. (V.L. — 316)
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Pelo caminho da ascensão espiritual, de-

nominado “cada dia”, encontrarás variados re-

cursos de aprimoramento, a cada passo. (KR —

7/952)

*

Quando os discípulos do Evangelho come-

cam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-

“lhes a mente a planos mais altos da vida.

(V.L. — 55)

*

Somente quando atendemos, em tudo, aos

ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos

quebrar a escravidão do mundo em favor da

libertação eterna. (P.N. — 44)

X*

Os que se amam em espírito, unem-se em

Cristo para a eternidade das emoções mais

santas. (P.E — 363)

*

Da sensação à irritabilidade, da irritabi-

lidade ao instinto, do instinto à inteligência

e da inteligência ao discernimento, séculos e

séculos correram incessantes. (Rot. — 21)

*

Toda modificação para melhor reclama

luta, tanto quanto qualquer ascensão exige

esforço. (V.L. — 259)  
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Será muito fácil ao homem confessar a
aceitação de verdades religiosas, operar a ade-
são verbal a ideologias edificantes... Outra
coisa, porém, é realizar a obra da elevação de
si mesmo, valendo-se da auto-disciplina, da
compreensão fraternal e do espírito de sacri-
fício. (C.V.V. — 43)

*

A medida que o homem progride moral-
mente, mais se aperfeiçoará o processo da sua
comunhão: com os planos invisíveis que lhe são
superiores. (Emm. — 149)

x*

Os espiritistas sinceros devem compreen-
der que os fenômenos acordam a alma, como o
choque de energias externas que faz despertar
uma pessoa adormecida; mas somente o esfor-
co opera a edificação moral, legitima e defi-
nitiva. (Con. — 131)

*

Olvidemos o desperdício da energia, os ca-
prichos da infância espiritual e cresçamos, para
ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos.
(VE. — 252)

       

va

CAMINHOS ERRADOS

Os afeiçoados à calúnia e à maledicência

distribuem venenosos quinhões de trevas com

que se improvisam grandes males e grandes

crimes. (V.L. — 331)

se

A calúnia é isolada no algodão do silên-

cio. (R. — 7/952)

x

Se o caluniador pudesse desintegrar a

crosta de sombra que lhe enlouquece a visão,

observando o sofrimento que o espera no acerto

de contas com à verdade, paralisaria as cordas

vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não

confiar-se à acusação descabida, (R. — 6/953)

x

Não será lícito perdermos tempo em con-
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tendas inúteis quando o trabalho do Cristo re-
clama o nosso esforço. (P.E. — 96)

*

Lute-se contra o crime, mas ampare-se a
criatura que se lhe enredou nas malhas tene-
brosas. (P.N. — 254)

%

A descrença só conhece a vida pelas som-
bras que os seus movimentos projetam e nada
entende além da noite e do pântano a que se
condena por deliberação própria. (C.V.V. —
286) É

x*

Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse
capítulo de sofrimentos, não daremos conta do
recado; e se paralisarmos a marcha nos lances
difíceis, ficaremos com os tropeços e não com
o Cristo. (P.E. — 367)

x

Se o homicida conhecesse, de antemão, o
tributo de dor que a vida lhe cobrará, no rea-
Juste do próprio destino, preferiria não ter bra-
gos para desferir qualquer golpe. (R. — 6/953)

*

me

E
N
V
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A inatividade costuma induzir-nos a fal-
sas apreciações dos desígnios de Deus, a impa-
ciências, a desesperações e rebeldias... (Ren.
— 358)

x

A criatura que apenas trabalhasse, sem
método e sem descanso, acabaria desesperada,
em horrível secura do coração: aquela que ape-
nas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada
de sucumbir pela paralisia e ociosidade. (CV.V.
Epa

x

Quem se preocupa em transpor diversas
portas, em movimento simultâneo, acaba sem
atravessar porta alguma. (P.N, — 55)

x

Cérebros e corações, mãos e pés, em dis-
ponibilidade, palavras ocas e pensamentos es-
tanques constituem congelamento deplorável
do serviço da evolução, (Rot. — 128)

*

A intolerância jamais compareceu ao lado
de Jesus, na propagação da Boa Nova. (Rot.
— 5)

2
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*

A queixa é um vício imperceptível que dis-

trai pessoas bem intencionadas da execução do

dever justo. (V.L. — 248)

x*

A queixa não atende à realização cristã,

em parte alguma, e complica todos os pro-

blemas. (V.L. — 248)

x

Lembra-te de que o tédio é um insulto à

fraternidade humana, porque a dor e a neces-

sidade, a tristeza e a doença, a pobreza e a

morte não se acham longe de ti.

Há muito trabalho por fazer, além dos

teus muros felizes. (R. — 3/950)

*

r

Ser tentado é ouvir a malícia própria, é

abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, por-

quanto, ainda que o mal venha do exterior,

sômente se concretiza e persevera se com ele

afinamos, na intimidade do coração. (O.V.V.

— 227)

x

E' imprescindível vigiar a boca, porque o
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verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova
ou destrói, por dilatação viva de nossa perso-
nalidade. (V.L. — 206)

x

Certo, º caminho humano oferece, diâria-
mente, variados motivos à ação enérgica; en-
tretanto, sempre que possível, é útil aliar a
expressão colérica para o dia seguinte, por-
quanto, por vezes, surge a ocasião de dio
mais sensato e a razão da i

(C.V.V. — 138) ira desaparece.

x
.

A cólera não resolve os problemas evolu-
tivos e nada mais significa que um traço de
recordação dos primórdios da vida humana em
suas expressões mais grosseiras. (Con. — 101)
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CIÊNCIA E CIENTIFICISMO

O concursocientífico é sempre útil, quando

oriundo da consciência esclarecida e da since-

ridade do coração. Importa considerar, toda-

via, que a ciência do mundo, se não deseja

continuar no papel de comparsa da tirania e

da destrúição, tem absoluta necessidade do

Espiritismo, cuja finalidade divina é a ilumi-

nação dos sentimentos, na sagrada melhoria

do homem, nas suas características morais.

(Con. — 19)

x

Os homens, em verdade, aprenderam a,qui-

mica com a Natureza, copiaram as suas asso-

ciações, desenvolvendo a sua esfera de estudos

e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os

valores químicos, sem lhes apreender a origem

divina. (Con. — 20)

=

Desde o ponto inicial de suas observações,
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a Física é obrigada a reconhecer a existência
de Deus em seus divinos atributos. Para de-
monstrar o sistema do mundo, o cientista não
recorreu ao chamado “eixo imaginário”? Basta
essa incógnita para que o homem seja condu-
zido a ilações mais altas no domínio transcen-
dente. (Con. — 26)

1%

As criaturas têm notícias muito imperfei-
tas do Universo, em razão da exiguidade dos
seus pobres cinco sentidos.

E” por isso que o homem terá sempre um
limite nas suas observações da matéria, força
e movimento, não só pela deficiência de per-
cepção sensorial, como também pela estrutura
do olho, onde a sabedoria divina delimitou as
possibilidades humanas de análise, de modo a
valorizar os esforços e iniciativas da criatura.
(Con. — 27)

x

A Ciência esclarece que a energia faz o
movimento, mas a força é cega e a matéria não
tem características de espontaneidade.

Só na inteligência divina encontramos à
origem de toda coordenação e de todo equili-
brio; razão pela qual, nas suas questões mais
intimas, a física da Terra não poderá prescindir
da lógica de Deus. (Con. — 27) 
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38 PALAVRAS DE EMMANUEL

*

As leis da gravitação não podem ser as

mesmas para todos os planetas, mesmo porque,

em face da vossa evolução científica, já com-

preendeis que os princípios newtonianos foram

substituídos, de algum modo, pelos conceitos

de relatividade, conceitos esses que, por Sua

vez, seguirão igualmente o curso progressivo

do conhecimento. (Con. — 29)

*

Entre a cultura terrestre e a sabedoria do

espírito há singular diferença, que é preciso

considerar. A primeira se modifica todos os

dias e varia de concepções nos indivíduos que

se constituem seus expositores, dentro das mais

evidentes características de instabilidade; a se-

gunda, porém, é o conhecimento divino, puro

e inalienável, que a alma vai armazenando no

seu caminho, em marcha para a vida imortal.

(Con. — 110)

Que é a carne?

Cada personalidade espiritual tem o seu

corpo fluídico e ainda não percebestes, porven-

tura, que a carne é um composto de fluidos

condensados? Naturalmente, esses fluidos, em

se reunindo, obedecerão aos imperativos da
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| existência terrestre, no que designais por lei

de hereditariedade; mas, esse conjunto é pas-

sivo e não determina por si. Podemos figurá-lo

como casa terrestre, dentro da qual o espírito

é dirigente, habitação essa que tomará as ca-

racterísticas boas ou más de seu possuidor.

(C.V.V. — 34)

*

Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos

densos e radiantes, energias sutis, raios de va-

riadas espécies e poderes ocultos tecem a rede

em que a nossa consciência se desenvolve, na

Big para a imortalidade gloriosa. (Rot.

— 25)

x*

O orbe terrestre é um grande magneto,
governado pelas forças positivas do Sol. Toda

matéria tangível representa uma condensação

de energia dessas forças sobre o planeta e essa

condensação se verifica debaixo da influência

organizadora do princípio espiritual, preexis-
tindo a todas as combinações químicas e mo-

leculares. E” a alma das coisas e dos seres O

elemento que influi no problema das formas,

segundo a posição evolutiva de cada unidade

individual. (Emm. — 119)

*

 



 

O organismo fluídico, caracterizado por

seus elementos imutáveis, é o assimilador das

forças protoplásticas, o mantenedor da aglu-

tinação molecular que organiza as configura-

ções típicas de cada espécie, incorporando-se,

átomo por átomo, à matéria do germe e diri-

gindo-a, segundo a sua natureza particular.

(Emm. — 127)

          

 

IX

COMO VENCER?

O coração tem mil caminhos para a feli-
cidade, quando procuramos aceitar a vontade
de Deus. (Ren. — 68)

*

Oscorações endurecidos geram nuvens de
desconfiança, por onde passam. (V.L. — 331)

x1

Se és discípulo do Senhor, aproveita a
oportunidade na construção do bem. Semean-
do paz, colherás harmonia; santificando as ho-
ras com o Cristo, jamais conhecerás o desam-
paro. (V.L. — 60)

*

Não basta multiplicar as promessas ou
pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes
de tudo, é indispensável receber a ordenação
do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor
modo. — (V.L. — 50)
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a

No esforco redentor, é indispensável que

não se percam de vista as possibilidades peque-

ninas: um gesto, uma palestra, uma hora, uma.

frase pode representar sementes gloriosas para.

edificações imortais. Imprescindível, pois, ja-

mais desprezá-las. (P.N. — 26)

*

Nos teus dias de luta faze os votos e pro-

messas que forem de teu agrado e proveito,

mas não te esqueças da ação e da renovação

aproveitáveis na obra divina do mundo e suma-

mente agradáveis aos olhos do Senhor. (V.L.

— 54)

x*

Naesfera carnal, a glória e a miséria cons-

tituem molduras de temporária apresentação.

(C.V.V. — 129)

x

O dinheiro ou a necessidade material, a

doença e a saúde do corpo são condições edu-

cativas de imenso valor para os que saibam

aproveitar o ensejo de elevação em sua essência,

legítima. (O.V.V. — 232)

X

CONVÉM NÃO ESQUECER

Todas as doutrinas religiosas têm a sua
razão de ser no seio das coletividades, onde
foram chamadas a desempenhar a missão de
paz e de concórdia humana. Todos os seus ma-
les provêm justamente dos abusos do homem,
em amoldá-las ao abismo de suas materialida-
des habituais. (Emm. — 50)

x

A simpatia ou a antipatia têm as suas
raízes profundas no espírito, na sutilíssima en-
trosagem dos fluidos peculiares a cada um e,
quase sempre, de modo geral, atestam uma
renovação de sensações experimentadas pela
criatura, desde o pretérito delituoso, em iguais
circunstâncias.

Devemos, porém. considerar que toda anti-
patia, aparentemente a mais justa, deve mor-
rer para dar lugar à simpatia que edifica o
coração para o trabalho construtivo e legítimo
da fraternidade. (Con. — 98) 
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x

Há obsessores terríveis do homem, deno-

minados orgulho, vaidade, preguiça, avareza,

ignorância ou má vontade, e convém examinar

se não se é vítima dessas energias perversoras

que, muitas vezes, habitam o coração da eria-

tura, enceguecendo-a para à compreensão da

luz de Deus. Contra esses elementos destruido-

res, faz-se preciso um novo gênero de preces,

que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa

vontade. (Con. — 198)

x

E! imprescindível caminhar na direção dos

lobos, não na condição de fera contra fera, mas

na posição de cordeiros-embaixadores; não por

emissários da morte, mas por doadores da vida.

eterna. (V.L. — 300)

x

E” preciso lançar a regra do silêncio e da

paz à fogueira das lucubrações tormentosas,

para que nossa existência não se transforme

em voraginoso inferno. (Ken. — 356)

ae

A grande luta não reside no combate com |

o sangue e a carne, prôpriamente, mas Sim com.
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as nossas disposições espirituais inferiores.

(PN. — 329)

x

A confissão pública dos próprios defeitos,

nos tempos apostólicos, constituía para o ho-

mem forte barreira, evitando sua reincidência

na falta. Um sentimento profundo de verda-

deira humildade movia o coração nesses mo-

mentos, oferecendo-lhes as melhores possibili-

dades de resistência ao assédio das tentações,

e semelhante princípio representava como que

uma vacina contra as úlceras do remorso e das

chagas morais. (Emm. — 51)

*

Muitos chegam à obra, todavia, não pas-

sam além da letra, cooperando nas organiza-

cões puramente intelectuais; uns improvisam

sistemas teológicos, outros contribuem na es-

tatística e outros ainda se preocupam com a

localização histórica do Senhor. (P.N. — 307)

x*

Entidades discutidoras, levianas, rebeldes

e inconstantes transitam em toda parte. Além

disso, incognitas e problemas surgem para os

habitantes dos dois planos.

Em vista de semelhantes razões, os adep-
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RE. :

E tos do progresso efetivo do mundo, distancia- ch aii RPEETa e in

e dos da vida física, pugnam pelo Espiritismo Ê REST)

dE com Jésus, convertendo-nos o intercâmbio em ] +

dt fator de espiritualidade santificante. (P.N.
|: q SA HA) > Nas comunidades de trabalho cristão, mui-

go tas vezes observamos companheiros altamente

, * “a | preocupados com a tarefa conferida a outros

  

Á A 4 “ É irmãos de luta.

No serviço divino, é aconselhável não E 4

disputar, a não ser q do o esclarecimento 2 justo examinar, entretanto, como se

; uan ecr elevaria o mundo se cada homem cuidasse de

e a energia traduzem caridade. Nesse cami- o DS
ie Z ) mB parte, nos deveres comuns, com perfeição

nho, a prática do bem é a bússola do ensino. j é sinceridade. (C.V.V. — 15)

Ss (C.V.V. — 111)
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W E

E O pensamento é o gerador dos infra-cor-

N púsculos ou das linhas de força do mundo

e subatômico, criador de correntes de bem ou

de mal, grandeza ou decadência, vida ou mor-

fp te, segundo a vontade que o exterioriza e di-

rige. (Rot. — 120)

e. *

A residência da alma permanece situada.

7 no manancial de seus próprios pensamentos.

(Rot. — 116)

*

a
r
a

A experiência é necessária, como a chave 



   

XI

COOPERATIVISMO

Sem cooperação, não poderia existir amor;

e o amor é a forca de Deus, que equilibra o

Universo. (P.E. — 10)

*

O mundo material é uma tenda de esfor-
ços infinitos, onde fomos chamados a colaborar

com o Criador no aperfeiçoamento de suas

obras. E' impossível a cooperação perfeita, |

sem lar e sem prole. (Ren. — 208)

*

Tua esposa mantém-se em nível inferior

à tua expectativa? Lembra-te de que ela é

z

dades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não |

olvides que ele é o companheiro que Deus te |

concedeu... (V.L. — 286)

*

mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessi-.
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Em qualquer parte do Universo, somos

usufrutuários do esforço e do sacrifício de mi-
lhões de existências. (R. — 1/953)

x

Se pretendes viver retamente, não dês a

César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o
com o teu trabalho edificante, no sadio desejo

de acertar, convicto de que ele e nós somos
filhos do mesmo Deus. (P.N. — 214)

*

Um pão singelo é gloriosa síntese do tra-
' balho de equipe da natureza. Sem as lides da
sementeira, sem as dádivas do Sol, sem as bên-

cãos da chuva, sem a defesa contraos adversã-

rios da lavoura, sem a assistência do homem,
sem oconcurso do moinho e sem o auxílio do

forno, o pão amigo deixaria de existir. (Rot.

— 128)

*

Quem dá opão ao faminto e água ao se-
dento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante,

está colaborando na edificação do Reino Di-

vino, em qualquer setor da existência ou da
fé religiosa a que foi chamado. (V.L. — 281)
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XII =

"CORPO HUMANO

No templo miraculoso da carne, em que as
células são tijolos vivos na construção da for-
ma, nossa alma permanece provisoriamente en-
cerrada, em temporário olvido, mas não abso-
luto, porque, se transporta consigo mais vasto
patrimônio de experiência, é torturada por in-
definíveis anseios de retorno à espiritualidade
superior, demorando-se, enquanto no mundo
opaco, em singulares e reiterados desajustes.
(Rot. — 13)

x

No corpo humano, temos na Terra o mais
sublime dos santuários e uma das super-mara- |
vilhas da Obra Divina.

Da cabeça aos pés, sentimos a glória do |
Supremo Idealizador que, pouco a pouco, no.
curso incessante dos milênios, organizou para.
o espírito em crescimento o domicílio de carne.
em que a alma se manifesta. Maravilhosa ei.
dade estruturada com vidas microscópicas qua- a

À

             

w
0

se imensuráveis, por meio dela, a mente se
desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas
naturais e nos serviços regulares do mundo,
para altos encargos nos círculos superiores.

A bênção de um corpo, ainda que mutilado
ou disforme, na Terra, é como preciosa oportu-
nidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior
de todos os dons que o nosso Planeta pode ofe-
tecer. (Rot. — 18)

Xe ”

O corpoé para o homem santuário real de
manifestação, obra prima do trabalho seletivo
de todos os reinos em que a vida planetária se
subdivide. (Rot. — 21.
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CRISTO E CRISTIANISMO

Cristo não é sômente uma figuração filo-

sófica ou religiosa nos altiplanos do pensa-

mento universal. E” também o restaurador da

casa espiritual dos homens. (V.L — 278)

*

E' óbvio que o mundo inteiro reclama ,

visão com o Cristo, mas não basta ver sim-

plesmente; os que se circunserevem ao ato de

enxergar podem ser bons narradores, excelen-

tes estatísticos, entretanto, para ver e glori-
os

ficar o Senhor é indispensável marchar nas

pegadas do Cristo, escalando, com Ele, a mon-.

tanha do trabalho e do testemunho. (V.L.

— 80)

se

O Cristo não fundou com a sua doutrina.

um sistema de deuses e devotos, separados |

entre si; criou vigoroso organismo de trans-.

 

               

O)
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formação espiritual para o bem supremo, des-

tinado a todos os corações sedentos de luz,

amor e verdade. (P.N. — TT)

x*

Cristo ensinou a paciência e à tolerância,

mas nunca determinou que seus discípulos es-

tabelecessem acordo com os erros que infelici-

tam o mundo. Em face dessa decisão, foi à

cruz e legou o último testemunho de não-vio-

lência, mas também de não-acomodação com

as trevas em que se compraz à maioria das

criaturas. (0.V.V. — 24)
f

*

Para que alguém sinta a influência santi-

ficadora do Cristo, é preciso retificar a estrada

em quetem vivido. (C.V.V. — 39)

*

Para a generalidade dos estudiosos, O

Cristo permanece tão sômente situado na His-

tória, modificando o curso dos acontecimentos

políticos do mundo; para a maioria dos teólo-

gos, é simples objeto de estudo, nas letras sa-

gradas, imprimindo novo rumo às interpreta-

ções da fé; para Os filósofos, é o centro de

polêmicas infindáveis, e, para à multidão dos
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crentes inertes, é o benfeitor providencial nas
crises inquietantes da vida comum. (Pref. J.
no L. — 7)

*

Com o Cristo, não vemos a ideia de re-
pouso improdutivo como preparação do Céu.
(Rot. — 81)

*

Os títulos do Cristo não são os da inati-
vidade, com isenção de responsabilidades e es-
Torço. (V.L. — 245)

*

O Cristo é o nosso Guia Divino para a con-
quista santificante do Mais Além...

- Não te afastes d'Ele. (Rot. — 8)

x*

A vaidade humana sempre guardou a pre-
tensão de manter o Cristo nos círculos do sec-
tarismo religioso, mas Jesus prossegue operan-
do em toda parte onde medre o princípio do
bem. (P.N. — 81)

X

Ninguém olvide a verdade de que o Cristo |
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se encontra no umbral de todos os templos
religiosos do mundo, perguntando, com inte-
resse, aos que entram: “Que buscais?” (C.V.V.
— 48)

*

O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, -
não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado
comércio das almas. (C.V.V. — 114)

*

Para executar sua divina missão de amor,
Jesus não contou com a colaboração imediata
de Espíritos aperfeiçoados e compreensivos e,
sim, “aniquilou-se a si mesmo, tomando a for-
ma de servo, fazendo-se semelhante aos ho-
mens”. (O.V.V. — 26)

*

Com o nascimento de Jesus, há como que
uma comunhão direta do Céu com a Terra.
Estranhas e admiráveis revelações perfumam
as almas e o Enviado oferece aos seres huma-
nos toda a grandeza do seu amor, da sua sabe-
doria e da sua misericórdia.

Aos corações abre-se nova torrente de es-
peranças e a Humanidade, na Manjedoura, no
Tabor e no Calvário, sente as manifestações

 



S
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da vida celeste, sublime em sua gloriosa espi-
ritualidade. (Emm. — 24)

%*

Toda a movimentação de páginas rasgá-
veis, portadoras de vocabulário restrito, re-
presenta fase'de preparo espiritual, porque o
objetivo de Jesus é inscrever os seus ensina-
mentos em nossos corações e inteligências.
(V.L. — 173)

*

Não se reveste o ensinamento de Jesus de
quaisquer fórmulas complicadas.

“Guardando embora o devido respeito a
todas as escolas de revelação da fé com os seus
colégios iniciáticos, notamos que o Senhor des-
ce da Altura, a fim de libertar o templo do
coração humano para a sublimidade do amor
e do conhecimento. (Rot. — 55)

x*

Antes de tudo, precisamos compreender
que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser
classificado entre os valores prôpriamente hu-
manos, tendo-se em conta os valores divinos
de sua hierarquia espiritual, na direção das
coletividades terrícolas. (Con. — 155)
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Jesus não é símbolo legendário: é um Mes-
tre Vivo. (C.V.V. — 151)

e

z
O cristão é um ponto vivo de resistência

ao mal, onde se encontre.
Pensa nisto e busca entender a significa-

ção do verbo suportar. (P.N. — 246)

x

O cristão não é flor de ornamento para
igrejas isoladas. E' “sal da Terra”, forca de
preservação dos princípios divinos no santuá-
rio do mundo inteiro. (C.V.V. — 297)

*

Ninguém, de certo, poderá reprovar o ato
de pedir e, muito menos, deixará de louvar a
iniciativa de quem dá a esmola material; to-
davia, é oportuno considerar que, à medida
que o homem se cristianiza, iluminando as suas
energias interiores, mais se afasta da condição
de pedinte para alcançar a condição elevada do
mérito, pelas expressões sadias do seu traba-
lho. (Con. — 142) .
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O Cristianismo é a síntese, em simplici-

dade e luz, de todos os sistemas religiosos mais

antigos, expressões fragmentárias das verda-
des sublimes trazidas ao mundo na palavra
imorredoura de Jesus. (Con. — 159)

x

Se Cristianismo é esperança sublime, amor

celeste e fé restauradora, é também trabalho,
sacrifício, aperfeiçoamento incessante. C.V.V.
— 298)

*

E” justo recomendar muito cuidado aos
que se interessam pelas vantagens da política
humana, reportando-se a Jesus e tentando ex-
plicar, pelo Evangelho, certos absurdos em ma-

téria de teorias sociais.

Quase sempre, a lei humana se dirige ao
governado, nesta fórmula: — “O que tens me
pertence”.

O Cristianismo, porém, pela boca inspi-
rada de Pedro, assevera aos ouvidos do pró-

"ximo: — “O que tenho isso te dou”.
Já meditaste na grandeza do mundo, quan-

do os homens estiverem resolvidos a dar do
que possuem para o edifício da evolução uni-
versal? (P.N. — 221)

  

XIV

DEUS

Católicos, protestantes, espiritistas, todos

da separação, como se o pensamento religioso

traduzisse fermento da discórdia.

Querem todos que Deus lhes pertença, mas

não cogitam de pertencer a Deus. (V.L. — 83)

Xe

A mais elevada concepção de Deus que

podemos abrigar no santuário do espírito é

aquela que Jesus nos apresentou, em no-lo re-

velando Pai amoroso e justo, à espera dos nos-

sos testemunhos de compreensão e de amor.

(P.N. — 107)

te *

A flor é um apelo à sensibilidade, induzin-

do-nos a reverenciar a Perfeição Excelsa, que

distribui amor e beleza, em todos os recantos

do caminho. (R — 1/953)

“eles se movimentam, ameaçados pelo monstro .
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x

A ciência infatigável procura, agora, a
matéria-padrão, a força-origem, simplificada,

da qual crê emanarem todos os compostos, e é
nesse estudo proveitoso que ela própria, afir-
mando-se ateia, descrente, caminha para o co-
nhecimento de Deus. (Emm. — 75)

x

sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou
de qualquer problema inoportuno e inadequado.

Não se sentou na praça pública para ex-
plicar a natureza de Deus e, sim, chamou-lhe
simplesmente “Nosso Pai”, indicando os deve-
res de amor e reverência com que nos cabecon-
tribuir na extensão e no aperfeiçoamento da
Obra Divina. (Rot. — 94)

    

*

Desde quando começou na Terra o serviço
de adoração a Deus? Perde-se o alicerce da fé
na sombra dos evos insondáveis.

Dir-se-ia que o primeiro impulso da plan-
ta e do verme, à procura da luz, nãoé senão
anseio religioso da vida, em busca doCriador
que lhes instila o ser. (Rot. — 51) 

 

         

E curioso notar que o próprio Cristo, em.

 

        

Deus é o Pai magnânimo e justo. á

Um pai não distribui padecimentos. Dá cor-

rigendas e toda corrigenda. aperfeicoa (C.V.V.

— 54)

     



 
XV

DIREITOS E DEVERES

Os direitos da nossa condição não tradu-
zem deveres de impiedade... (Há 2000 A. — 39)

*

Cada criatura foi chamada pela Providên-
cia a determinado setor de trabalhos espiri-.
tuais na Terra.

Em razão desta verdade, meu amigo, vê o
que fazes e não te esqueças de subordinar teus.
desejos a Deus, nos negócios que por algum
tempo te forem confiados no mundo. (V.L.
— 16)

*

E” muito importante o conhecimento do
“bem, mas que não esqueçamos as boas obras;
é justo se nos dilate a esperança, diante do

- futuro, à frente da sublimidade dos outros:
mundos em glorioso porvir, mas não olvide-
mos os pequeninos deveres da hora ak passa.
(V.L. — 61)
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*

Não estamos na obra do mundo para ani-

quilar o que é imperfeito, mas para completar

o que se encontra inacabado. (V.L. — 76)

*

Onde estivermos, atendamos ao impositivo

de nossas tarefas, convencidos de que nossas

mãos substituem as do Celeste Trabalhador,

embora em condição precária. (V.L. — 308)

 



 

        

XVI

    

  

ESCLARECENDO
 

 

         

Ninguém penetra o círculo da vida terrena
em processo absolutamente uniforme, como não
existem fenômenos de desencarnação com ana-
logia integral. Cada alma possui a sua porta
de “entrada” e “saída”, conforme as conquis-
tas próprias. (V.L,; — 327)

    
  

*

              

      

Os altares e as galerias patrióticas da
Terra foram sempre comprometidos pela polí-
tica rasteira das paixões. Poucos heróis do
planeta fazem jus a esse título no mundo da
verdade. E” por essa razão que a história do
orbe, sendo exata, no concernente à descrição
eà cronologia, éé ilegítima no que se refere à
justiça e à sinceridade. (Con. — 55)

          

 

  

x*

  

 
     

     

  A legislação de Moisés estã cheia de len-
“das ede crueldades compatíveis com a época,
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=

mas, escoimada de todos os comentários fabu-

losos a seu respeito, a sua figura é, de fato, a

de um homem extraordinário, epestio dos

mais elevados poderes espirituais. Foi o pri-

meiro a tornar acessíveis às massas populares

os ensinamentos sômente conseguidos à custa

de longa e penosa iniciação, com a síntese lumi-

nosa de grandes verdades. (Emm. — 23)

 

*

 
De vez em quando, surgem grupos religio-

sos que preconizam o absoluto retiro das lutas

humanas para os serviços da oração.

Nesse particular, entretanto, o Mestre é

sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O tra-

balho e a prece são duas características de sua

atividade divina.

Jesus nunca se encerrou a distância das

criaturas, com o fim de permanecer em con-
templação absoluta dos quadros divinos que

lhe iluminavam o coração, mas também culti-

vou a prece em sua altúra celestial. (C.V.V.
3)

    
x

 
Com o Mestre a Regra Aurea é a novidade

divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou,

não com virtudes parciais, mas em plenitude
de trabalho, abnegação e amor, à claridade

8
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das praças públicas, revelando-se aos olhos da

Humanidade inteira. (C.V.V. — 78)

e

A Ciência será frágil e pobre sem os va-

lores da consciência, as escolas religiosas es-

tarão condenadas, tão logo se afastem da ver-

dade e do bem. (0.V.V. — 102)

x

O tédio representará sempre o fruto amar-

go da precipitação de quantos se atiram a pa-

trimônios que lhes não competem. (C.V.V

— 119)

*

Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina.

Um guarda, outro espalha.

Só aquele que guarda, na boa experiência,

espalha com êxito. (C.V.V. — 138)

x

Asseverou Jesus: “Quem busca, acha”.

Quem procura o mal encontra-se com o

mal igualmente.

Existe perfeita correspondência entre nos-

sa alma e a alma das coisas. Não expendemos

uma hipótese, examinamos uma lei. (C.V.V.

— 195)

  

PALAVRAS DE EMMANUEL 67

O socialismo é uma bela expressão de
cultura humana, enquanto não resvala para os
pólos do extremismo. (Con. — 42)

*

Entre julgar e discernir, há sempre gran-
de distância. O ato de julgar para a especifi-
cação de consequências definitivas pertence à
autoridade divina, porém, o direito da análise
está instituído para todos os espíritos, de modo
que, discernindo o bem e o mal, o erro e a ver-
dade, possam as criaturas traçar as diretrizes
do seu melhor caminho para Deus. (Con. — 46)

*

O grande erro das criaturas humanas foi

entronizar apenas a inteligência, olvidando os
valores legítimos do coração nos caminhos da
vida. (Con. — 12)

*

A melhor ação pode, às vezes, padecer a
incompreensão alheia, no instante em que é
exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a

qualquer tempo, pelo benefício prestado ao in-
divíduo ou à coletividade. (Con. — 103)

*

Como nos tempos mais recuados das civi-

lizações mortas, temos de reafirmar que a
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maior necessidade da criatura humana ainda

é a do conhecimento de si mesma. (Con. — 129)

*

Com Jesus, começou o legítimo feminismo.

Não aquele que enche as mãos de suas exposi-

toras com estandartes coloridos de ideologias

políticas do mundo, mas que lhes traça nos

corações diretrizes superiores e santificantes.

(P.N. — 195)

*

O progresso mental é o grande doador de

renovação ao equipamento do espírito em qual-

quer plano de evolução. (Rot. — 30)

*

O quadro material que existe na Terra não

foi formado pela vontade do Altíssimo; ele é o

reflexo da mente humana, desvairada pela am-

bição e pelo egoísmo. (Emm. — 37)

*

A história da Criação, no livro de Moisés,

idealizando o Senhor diante do abismo, simbo-

liza a força da mente perante o cosmos. (Rot.

— 26)

x*

Ninguém salvará um náufrago sem livrar-

-se do chicote das ondas. (Av. O. — 15)

           
XVI

     
    

ESPIRITISMO — ESPIRITUALISMO

EVANGELHO

        

O Espiritismo, em sua feição de Cristia- É
nismo redivivo, tem papel muito mais alto que
o de simples campo para novas observações
técnicas da ciência instável do mundo. (C.V.V.
— 208)

            

 

X*

   

z
O Espiritismo é a luz de uma nova re-

nascença para o mundo inteiro. Para que a
sublime renovação se concretize, porém, é ne-
cessário nos convertamos em raios vivos de
sua santificante claridade, ajustando a nossa
individualidade aos imperativos do Infinito
Bem. (R. — 3/952)

               

*

      
Espiritismo sem Evangelho é apenas sis-

tematização de ideias para transposição da
atividade mental, sem maior eficiência na cons-
trução do porvir humano. (R. — 9/948)
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x

Ao Espiritismo cristão cabe, atualmente,

no mundo, grandiosa e sublime tarefa.

Não basta definir-lhe as características ve-

neráveis de Consolador da Humanidade, é pre-

ciso também revelar-lhe a feição de movimento

libertador de consciências e corações. (Pref.

M. L. — 8)

x*

O Espiritismo, nos tempos modernos, é,

sem dúvida, a revivescência do Cristianismo em

seus fundamentos mais simples. (Rot. — 89)

*

O Espiritismo é, acima de tudo, o processo

libertador das consciências, a fim de que a

visão do homem alcance horizontes mais altos.

(Rot. — 151)

me

O Espiritismo será, indiscutivelmente, a

força do Cristianismo em ação para reerguer

a alma humana e sublimar a vida. (Rot. — 152)

e

O Espiritismo, sob a luz do Cristianismo,

vem ao mundo para acordar-nos. (Rot. — 157)

PALAVRAS DE EMMANUEL

*

Em nosso campo doutrinário, precisamos,

em verdade, do Espiritismo e do espiritualis-

mo, mas, muito mais, de espiritualidade. (Pref.

N. L. — 9)

x

O Espiritismo não é sômente o antídoto

para as crises que perturbam os habitantes da

Terra; os seus ensinamentos salutares e doces

reerguem, nos desencarnados, as esperanças

desfalecidas à falta de amparo e de alimento, |
é aí que a doutrina edifica os transviados do

dever e os sofredores saturados desses acerbos

remorsos que sômente as lágrimas fazem de-

saparecer. (Emm. — 156)

*

O Espiritismo é o grande iniciador da So-

ciologia, por significar o Evangelho redivivo,

que as religiões literalistas tentaram inumar

nos interesses econômicos e na convenção ex-

terior de seus prosélitos. (Con. — 43)

x

O Espiritismo esclarece que o homem é
senhor de um patrimônio mais vasto, consoli-

dado nas suas experiências de outras vidas, 
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provando que o legítimo fundamento da vida

mental não reside, de maneira absoluta, na
contribuição dos sentidos corporais, mas tam-

bém nas recordações latentes do pretérito, das

quais os fenômenos da inteligência prematura,

na Terra, são os testemunhos mais eloquentes.

(Con. — 36)

*

Somente à luz do Espiritismo poderão os

métodos psicológicos apreender que a zona

oculta, da esfera psíquica de cada um, é o re-

servatório profundo das experiências do pas-

sado, em existências múltiplas da criatura, ar-

quivo maravilhoso, onde todas as conquistas do

pretérito são depositadas em energias poten-

ciais, de modo a ressurgirem no momento opor-

tuno. (Con. — 38)

X*

Somente com a cooperação do Espiritismo

poderá a ciência psicológica definir a sede da

inteligência humana, não nos complexos ner-

vosos ou glandulares do corpo perecível, mas

no espírito imortal. (Con. — 38)

*

O Espiritismo, sem Evangelho, pode al-

cançar as melhores expressões de nobreza, mas
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não passará de atividade destinada a modifi-
car-se ou desaparecer, como todos os elemen-

tos transitórios do mundo. (Con. — 132)

*

Espiritismo não expressa simples convie-
ção de imortalidade: é clima de serviço e edi-
ficação. (P.N. — 12)

+

*

Numerosos filósofos hão compendiado as
teses e conclusões do Espiritismo no seu as-
pecto filosófico, científico e religioso; todavia,
para a iluminação do íntimo, só tendes no mun-
do o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro
doutrinário poderá ultrapassar. (Con. — 122)

x

O espiritista sincero deve compreender que
a iluminação de uma consciência é comose fora
a iluminação de um mundo, salientando-se que
a tarefa do Evangelho, junto das almas encar-
nadas na Terra, é a mais importante de todas,
visto constituir uma realização definitiva e
real. A missão da doutrina é consolar e ins-

truir, em Jesus, para que todos mobilizem as

suas possibilidades divinas no caminho da vida.
Trocá-la por um lugar no banquete dos Estados 
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é inverter o valor dos ensinos, porque todas as

organizações humanas são passageiras em face

da necessidade de renovação de todas as fór-

mulas do homem na lei do progresso universal,

depreendendo-se daí que a verdadeira constru-

cão da felicidade geral só será efetiva com

bases legítimas no espírito das criaturas. (Con.

— 44)

a

Irmãos e amigos. Ainda é para o estudo

e a prática do Evangelho, em sua primitiva
pureza, que tereis de voltar o vosso entendi-

mento, se quiserdes salvar da destruição o pa-

trimônio de conquistas grandiosas da vossa

civilização. (Emm. — 41)

x*

Confessai-vos uns aos outros, buscando de

preferência aqueles a quem ofendestes e, quan-

do a vossa imperfeição não vo-lo permita, pro-

curai ouvir a voz de Deus, na voz da vossa

própria consciência. (Emm. — 53)

Seo

O Evangelho do Divino Mestre ainda en-

contrará, por algum tempo, a resistência das

trevas. A má fé, a ignorância, o simonismo, o

império da força conspirarão contra ele, mas  
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tempo virá em que a sua ascendência será reco-

nhecida. Nos dias de flagelo e de provações

coletivas, é para a sua luz eterna que a huma-

nidade se voltará tomada de esperança.

Então, novamente se ouvirão as palavras

benditas do Sermão da Montanha e, através

das planícies, dos montes e dos vales, o ho-

mem conhecerá o caminho, a verdade e a vida.

(Emm. — 25) s

x

O Evangelho é o sol da imortalidade que

o Espiritismo reflete, com sabedoria, para a

atualidade do mundo. (V.L. — 12)

e

O problema do discípulo do Evangelho não

é o de ler para alcançar novidades emotivas ou

conhecer a Escritura para transformá-la em

arena de esgrima intelectual, mas, o de ler

para atender a Deus, cumprindo-lhe a Divina

Vontade. (V.L. — 14)

x

O Evangelho não se reduz a breviário

para o genuflexório. E” roteiro imprescindível
para a legislação e para a administração, para

o serviço e para a obediência. (C.V.V. — 11)
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*

Adaptarmo-nos ao Evangelho é descobrir

outro país, cuja grandeza se perde no Infinito

da alma. (P.B. — 240)

%
&

O Evangelho do Cristo é o Sol que ilumina
as tradições e os fatos da antiga Lei. (P.E.

— 476)

*

Registarás sublimes narrações do Infinito

na palavra dos grandes orientadores, ouvirás
muitas vozes amigas que te lisonjearão a per-
sonalidade, escutarás novidades que te arreba-

tam ao êxtase, entretanto, sômente com Jesus
no Evangelho bem vivido é que reestruturare-
mos a nossa individualidade eterna para a su-

x
blime ascensão à Consciência do Universo.

if

Grande injustiça comete quem afirma en-
contrar no Evangelho a religião da triteza e
da amargura. k

Indubitâvelmente, o sacerdócio muita vez
impregnou o horizonte cristão de nuvens som-
brias, com certas etiquetas do culto exterior,

, mas o Cristianismo, em sua essência, é a reve-
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lação da profunda alegria do Céu entre as som-
bras da Terra. (Rot. — 57)

x*

Quando o homem percebe a grandeza da
Boa-Nova, compreende que o Mestre não é
apenas o reformador da civilização, o legisla-
dor da- crença, o condutor do raciocínio ou o
doador de felicidade terrestres, mas também,
acima de tudo, o renovador da vida de cada
um. (Pref. J. no L. — 7)

%

Sem a Boa-Nova, a nossa Doutrina Con-
soladora será provavelmente um formoso par-
que de estudos e indagações, discussões e expe-
rimentos, reuniões e assembleias, louvores e

assombros, mas a felicidade não é produto de
deduções e demonstrações. (Rot. — 8)

Ke

, O Evangelho é código de paz e felicidade
que precisamos substancializar dentro da pró-
pria vida! (Av. C. — 10)

x

Quem exercita a compreensão do Evange-
lho acende lumêé no próprio coração para cla-
rear a senda dos entes queridos, na Terra ou

além da morte... (Av. O. — 63) 
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seguir-lhe os passos, no caminho comum. (V.L.

— 304)

Ne 
XVI

FE' — ESPERANÇA — CARIDADE

E” necessário guardar a fé, contudo, se não

a testemunhamos, nos trabalhos de cada dia,

permaneceremos na velha superfície do pala-

vrório. (V.L. — 61)

*

A árvore da fé viva não cresce no coração,

miraculosamente. (V.L. — 91)

x*

Ninguém pode, em sã consciência, transfe-

rir, de modo integral, a vibração da fé ao espí-

rito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que

compete a cada um. (V.L. — 92)

*

Quando fizeres o costumeiro balanço de

tua fé, repara, com honestidade imparcial, se

“estás falando apenas do Cristo ou se procuras

 

Admitir a verdade, procurá-la e acreditar

nela são atitudes para todos; contudo, reter a

fé viva constitui a realização divina dos que

trabalharam, porfiaram e sofreram pela adqui-

rir. (P.N. — 58)

*

A maioria das pessoas inquietas pede alí-

vio, apressadamente, como se a consolação real

fôsse obra de improviso, a impor-se de fora |

para dentro. Se tens fé, aprende a orar nas

situações difíceis. (R. — 3/950)

*

Ter fé é guardar no coração a luminosa

certeza em Deus, certeza que ultrapassou o

âmbito da crença religiosa, fazendo o coração

repousar numa energia constante de realização

divina da personalidade. (Con. — 186)

x

A Ciência construirá para o homem o cli-

ma do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões

da cultura superior; a filosofia auxiliá-lo-á com
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valiosas interpretações dos fenômenos em que
a Eterna Sabedoria se manifesta, mas sômente
a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima,
consegue preparar nosso espírito imperecível
Para a ascensão à glória universal. (Rot. — 45)

x

Os homens de fé não são aqueles apenas
palavrosos e entusiastas, mas os que são por-
tadores igualmente da atenção e da boa von-
tade, perante as lições de Jesus, examinando-
-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de
aplicação no esforço diário. (P.N. — 29)

Xe

Jesus, na condição de Mestre Divino, sabe
que os aprendizes nem sempre poderão acertar
inteiramente, que os erros são próprios da es-
cola evolutiva e, por isto mesmo, a esperanca
é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho
de Amor, (V.L. — 162)

Xe

A esperança é a filha dileta da Fé. Ambas
estão, uma para outra, como a luz reflexa dos
planetas está para a luz central e positiva do
Sol. (Con. — 142) 
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Caridade essencial é intensificar o bem,
sob todas as formas respeitáveis, sem olvidar-
mos o imperativo de auto-sublimação para que
outros se renovem para a vida superior, com-
preendendo que é indispensável conjugar, no
mesmo ritmo, os verbos dar e saber. (CV .L:
— 244)

*

Bondade e conhecimento, pão e luz, am-
paro e iluminação, sentimento e consciência são
arcos divinos que integram os círculos perfei-
tos da caridade.

Não só receber e dar, mas também ensi-
nar e aprender. (V.L. — 244)

A

/

”O bem que praticares, em algum lugar, é
teu advogado em toda parte. (V.L. — 337)

X*

Quantos se dizem portadores da caridade
para o mundo e relegam o lar ao desespero e
ao abandono?!... (R. — 11/951)

*

Tanto quanto no Cristianismo primitivo,
Puro e simples, a caridade para nós não possui
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privilégios e nem fronteiras, e a fé, para mani-

festar-se, não reclama lugares especiais. (R. —

12/952)

*

Sai, cada dia, de ti mesmo, e busca sentir

a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as

angústias de teu irmão e ajuda quanto possas.

Não te galvanizes na esfera do próprio

“eu”. (R.— 1/9583)

x

A caridade para com o instrutor não é a

mesma que devemos prestar ao aprendiz, e a

assistência ao homem enfermo não é igual a

“que nos cabe dispensar ao homem robusto. A

essência do bem é una em suas raízes funda-

mentais, mas os seus métodos de manifestação

variam infinitamente. (R. 2/953)

*

As boas obras são frases de luz que ende-

recas à Humanidade inteira. (R. — 4/9583)

x

A mão que escreve um livro nobre é res-

peitável e generosa, todavia, a mão que socorre.

“um doente é sublime e santa. (R. — 6/9583)
l

XIX

FELICIDADE

Enquanto houver um gemido na paisagem
em que nos movimentamos, não será lícito co-
gitar de felicidade isolada para nós mesmos.
(R. — 9/949)

x

Usemos o silêncio, a desculpa e a com-
preensão, com o exemplo vivo do nosso próprio
esforço na edificação do bem, e o tempo se
incumbirá de tudo transformar, em auxílio de
nossa felicidade, dentro dos imperativos inevi-
táveis da constante renovação (R. — 3/951)

*

A felicidade tem base no dever cumprido.
(Ren. — 317)

%*

£O homem renovado para o bem é a ga- 
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rantia substancial da felicidade humana. (Pref.
Ag. O. — 7)

x

Facilidades materiais costumam estagnar-
-nos a mente, quando não sabemos vencer os
perigos fascinantes das vantagens terrestres.
(R. — 10/953) +

 

XX

FILOSOFIA DA DOR

Quantas enfermidades pomposamente ba-
tizadas pela ciência médica não passam de es-
tados vibratórios da mente em desequilíbrios?
(V.L. — 325)

x

A agonia prolongada pode ter finalidade
Preciosa para a alma e a moléstia incurável
pode ser um bem, como a única válvula de
escoamento das imperfeições do espírito em
marcha para a sublime aquisição de seus patri-
mônios da vida imortal. (Con. — 65)

*

A doença sempre constitui fantasma temí-
vel no campo humano, qual se a carne fôsse
tocada de maldição; entretanto, podemos afian-
car que o número de enfermidades, essencial-
mente orgânicas, sem interferências psíquicas,
é positivamente diminuto. (V.L. — 324)
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x

A doença incurável traz consigo profundos
benefícios. Que seria das criaturas terrestres
sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem
a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e
o personalismo do espírito humano, sem a cons-
tante ameaça de uma carne frágil e atormen-
tada? (Con. — 63)

e

Em muitas ocasiões, a contrariedade amar-
ga é aviso benéfico e a doença é recurso de
salvação. (V.L. — 343)

ke

Há criaturas doentes que lastimam a re-
tenção no leito e choram aflitas, não porque
desejem renovar concepções acerca dos sagra-
dos fundamentos da vida, mas por se sentirem ;
impossíbilitadas de prolongar os próprios de-.
satinos. (P.N — 100)

*

Se te encontras atado ao leito, incapaz de
mobilizar as próprias energias, em benefício. i
de ti mesmo, recorda que, por vezes, a lição
da enfermidade deve ser mais longa, a favor de |
nossa grande libertação no futuro. (BR. — |
2/953)

e

Os aleijões de nascença e as moléstias in-
definíveis constituem transitórios resultados
dos prejuízos que, individualmente, causámos à
corrente harmoniosa da evolução. (Rot. — 23)

*

A moléstia incurável é um escoadouro ben-
dito de nossas imperfeições. (Ren. — 307)

x

O amor equilibra, a dor restaura. E” por
isso que ouvimos muitas vezes: Nunca téria.
acreditado em Deus se não houvesse sofrido.
(C.V.V. — 246)

*

O homem comum, nos seus interesses mes-
quinhos, não considera a dor senão como res-
gate e pagamento, desconhecendo o gozo de
padecer por cooperar sinceramente na edifi-
cação do Reino do Cristo. (Ren. — 29)

e

Abençoa as dores que te ferem o espirito
e estraçalham o coração. Essas amarguras
atrozes obrigam-te a calar, para que a verdade
te fale à consciência, (Ren. — 188) 
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x*

A dor é o preço sagrado de nossa reden-
ção... (50 A.D. — 168)

x

Ninguém passará ileso nos caminhos do
mundo.

As pedras da incompreensão e da dor, no
ambiente comum da existência carnal, chovem
sobre todos. (R. — 10/952)

x*

“A maioria dos nossos irmãos na Terra ca-
minha para Deus, sob o ultimato das dores, mas
não aguardes pelo agoite de sombras, quando
podes seguir, calmamente, pelas estradas claras
do amor. (P.N. — 90)

x

A lei das provas é uma das maiores insti-
tuições universais para a distribuição dos bene-
fícios divinos. (Con. — 136)

*

Um guia espiritual pode ser um bom ami-
go, mas nunca poderá desempenhar os vossos
deveres próprios, nem vos arrancar das provas

RENDA ÇE
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e das experiências imprescindíveis à vossa ilu-minação. (Con. — 190)

*

Dor e sacrifício, aflição e amargura são
processos de sublimação que o Mundo Maior
nos oferece, a fim de que a nossa visão espiri-
tual seja acrescentada. (R. — 10/953)

*

Não basta sofrer simplesmente para as-
cender à glória espiritual. Indispensável é sa-
ber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a
dor oferece ao coração sequioso de paz. (V.L.
— 171)

*

Todas as criaturas sofrem no cadinho das
experiências necessárias, mas bem poucos espí-

“ritos sabem padecer como cristãos, glorificando
a Deus. (V.L. — 172)

*
r

Toda dor física é um fenômeno, enquanto
que a dor moral é essência.

Daí a razão por que a primeira vem e
passa, ainda que se faça acompanhar das tran-
sições de morte dos órgãos materiais e só a dor 
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espiritual é bastante grande e profunda para

promover o luminoso trabalho do aperfeiçoa-

mento e da redenção. (Con. — 134)

Xe

Numerosas criaturas sentem-se eminente-

mente sofredoras, por não lhes ser possível a

prática do mal, revoltam-se outras porque Deus

não lhes atendeu aos caprichos perniciosos.

(C.V.V — 54)

*

O sofrimento de muitos anos, na essência,

é muito semelhante ao do menino que perdeu

seus brinquedos (C.V.V. — 54)

%

Lágrimas, nos lares da carne, frequente-

mente expressam júbilos de lares celestiais. Os

orientadores divinos, porém, não folgam por-

que os seus tutelares sejam detentores de pade-

cimentos, mas justamente porque semelhante .

situação indica possibilidades renovadoras no

trabalho de aperfeiçoamento. (V.L. — 318)

*

A dor espreitar-nos-á a existência, porque

a dor é o selo do aperfeiçoamento moral no

mundo... (Av. €. — 23)
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e

O sofrimento é a forja purificadora, onde
perdemos o peso das paixões inferiores, a fim
de nos alçarmos à vida mais alta... Quase
sempre é na câmara escura da adversidade que
percebemos os raios da Inspiração Divina, por-.
que a saciedade terrestre costuma anestesiar-
-nos o espírito... (Av. €. — 129)

*

Treva e sofrimento são estados de nossa

posição imperfeita, à frente do Altíssimo...
(Ao. C, — 284)

x

A dor é o lado avesso da alegria, assim
comoa sombra é o reverso da luz... Mas, na
economia das verdades eternas, só a alegria é
a luz nunca morrem. (Av. C, — 284)

 



 
XI

FILOSOFIA DA MORTE

O cadáver é detrito da carne, enquanto
que um morto é alguém que se ausenta da
vida.

Há muita gente que perambula nas som-
bras da morte, sem morrer. (R. — 1/953)

*

Lembra-te de que as civilizações se suce-
dem no mundo, há milhares de anos, e que os
homens, por mais felizes e por mais poderosos,
foram constrangidos à perda do veículo de
carne para o acerto de contas morais com a
eternidade, (R. — 3/9583)

*

A morte é a grande colecionadora que re-
colherá as folhas esparsas de tua biografia,
gravada por ti mesmo, nas vidas que te ro-
deiam. (R. — 4/953)
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Em desencarnando, não entra o espírito
na posse de poderes absolutos. A morte signi-
fica apenas uma nova modalidade de existên-
cia, que continua, sem milagres e sem saltos.
(Emm. — 19)

*

As lágrimas que dilaceram, as mágoas que
pungem, as desilusões que fustigam o coração,

constituem elementos atenuantes da vossa im-
perfeição, no tribunal augusto, onde pontifica
o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes.
Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o
ingresso para uma outra vida, onde todas as
ações estão contadas e gravadas as menores
expressões dos nossos pensamentos. (Emm.
— 20)

x

Transferir-se alguém da esfera carnal para
a erraticidade não significa ausentar-se da ini-
ciativa ou da responsabilidade, nem vaguear
em turbilhão aéreo, sem diretivas essenciais.
(Pref. O.V.E. — 7)

Ea

A morte não extingue a colaboração ami-
ga, o amparo mútuo, a intercessão conforta-
dora, o serviço evolutivo. As dimensões vibra-
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tórias do Universo sãoinfinitas, como infinitos
são os mundos que povoam a Imensidade.
(Pref (OVid )

x

Se procuras contacto com o plano espiri-
tual, recorda que a morte do corpo não nos
santifica. (Rot, — 7) '

e

A morte a ninguém propiciará passaporte
gratuito para a ventura celeste. Nunca promo-
verá compulsôriamente homens a anjos. Cada
criatura transporá essa aduana da eternidade
com a exclusiva bagagem do que houver se-
meado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia,

a paz do trabalho edificante, são característi-
cas imutáveis da Lei, em toda a parte. (Pref.
NMM. — 9)

*

Espiritualmente falando, apenas conhece-
mos um gênero temível de morte — a da cons-
ciência denegrida no mal, torturada de remor-
so ou paralítica nos despenhadeiros que mar-
ginam a estrada da insensatez e do crime.
(PN. — 95) 

CAIA
| t
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“Encontramos a morte tão somente nos ca-

minhos do mal, onde as sombras impedem a

visão gloriosa da vida. (P.N. — 96)

X

Bem-aventurado o homem que segue vida

afora em espírito! Para ele, a morte aflitiva

não é mais que alvorada de novo dia, sublime

transformação e alegre despertar! (P.N. —

174)

x

Os que vivem com mais dedicação às coisas

do espírito, esses encontram maiores elementos

de paz e felicidade no futuro; para eles; que

sofreram mais, em razão do seu afastamento

da vida mundana, a morte é um remanso de

tranquilidade e de esperança. Encontrarão a

paz ambicionada nos seus dias de lágrimas tor-

turantes. (Emm. — T0)

x

Terás muitos negócios próximos ou remo-

tos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de

lição, porque a morte te descerrará realida-

des com as quais nem sonhas de leve... (V.L.

— 17)
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Para os que permanecem na carne, a mor-
te significa o fim do corpo denso; para os que
vivem na esfera espiritual, representa o reiní-
cio da experiência. (V.L. — 255)

*

O reino da vida, além da morte, não é do-
micílio do milagre.

Passa o corpo, em trânsito para a natureza
inferior que lhe atrai os componentes, entre-
tanto a alma continua na posição evolutiva em
que se encontra. (Rot. — 115)
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FILOSOFIA DA VIDA

A vida não é isto que vemos na banali- |
dade de todos os dias terrestres; é antes afir-
mação de imortalidade gloriosa com Jesus
“Cristo. (P.E. — 47.5)

*

A vida é ciosa dos seus segredos e sômente
responde com segurança aos que lhe batem à
porta com o esforço incessante do trabalhador
que deseja para si a coroa resplendente do
apostolado no serviço. (Rot, — 38)

*

A vida humana, apesar de transitória, é a
chama que vos coloca em contacto com o ser-
viço de que necessitais para a ascensão justa.
Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar,
corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir,
reconciliar e enriquecer-se no Senhor, (P.N.
— 23)

4
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a

A vida de um homem é a sua própria con-

fissão pública.

A conduta de cada crente é a sua verda-

deira profissão de fé. (V.L. — 115)

ES

A vida do homem não consiste na abun-

dância daquilo que possui, mas na abundância

dos benefícios que esparge e semeia, atendendo

aos desígnios do Supremo Senhor. (V.L. —
116)

*

Saibamos viver, como devemos saber an-

dar: com a firmeza dos fortes, com a Fé sem-

pre candente e viva dos bons seguidores do

Mestre Nazareno. (R. — 5/949)

*

A hora moderna, saturada de doutrinação

verbalista, através da hipertrofia da inteligên-
cia, exige entendimento e ação, ensino e prá-

tica, teoria e exemplo, palavras e obras, con-

clusões e fatos, ideal e realização, (R. — 5/953)

*

A vida moderna, com suas realidades bri-
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lhantes, vai ensinando às comunidades religio-

sas do Cristianismo que pregar é revelar a

grandeza dos princípios de Jesus nas próprias

ações diárias. (V.L. — 25)

*

”
A existência terrestre é um aprendizado

em que nos consumimos devagarinho, de modo

a atingir a plenitude do Mestre. (Ren. — 303)

%

A vida, em suas causalidades profundas,

escapa aos vossos escalpelos e apenas o em-

briologenista observa, no silêncio da penum-

bra, infinitésima fração do fenômeno assimila-

tório das criações orgânicas. (Emm. 127)

x

A vida é sempre um milagroso' tecido da

Divina Sabedoria. As vezes a aflição é véspera

da felicidade, tanto quanto o prazer frequen-

temente, é produção de angústia... (Av. O,

— 284)

     



 

KXUT

FILÓSOFOS E CONSIDERAÇÕES
FILOSÓFICAS

Os filósofos do mundo sempre pontifica-

ram de cátedras confortáveis, mas nunca des-

ceram do plano da ação pessoal, ao lado dos

mais infortunados da sorte. (P.EB. — 61)

*

Nem todos podem enxergar a vida por

nossos olhos ou aceitar o mapa da jornada

terrestre, através da cartilha dos nossos pon-

tos de vista. (R. — 1/953)

*

Não há moços nem velhos e sim almas

jovens no raciocínio ou profundamente enri-

quecidas no campo das experiências humanas.

(50 A.D. — 36)

*

Conforto espiritual não é como o pão do

 

    

mundo, que passa, mecânicamente, de mão em

mão, para saciar a fome do corpo, mas, sim,

como o Sol, que é o mesmo para todos, pene-

trando, porém, somente nos lugares onde não

se haja feito um reduto fechado para as som-

bras. (C.V.V. — 32)

*

Que será da escola quando o aluno, guin-

dado à condição de mestre, fugir do educan-

dário, a pretexto de não suportar a insipiência

e a rudeza dos novos aprendizes? e quem es-

tará assim tão habilitado, perante o Infinito,

ao ponto de menoscabar a oportunidade de

prosseguir na aquisição da Sabedoria (Rot. —

155)

x

Quem se equilibra no conhecimento é o

apoio daquele que oscila na ignorância. (Rot,

— 155)

*

O corpo humano é um conjunto de células

aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reú-

nem, sob as leis planetárias, oferecendo ao Es-

pírito a santa oportunidade de aprender, valo-

rizar, reformar e engrandecer a vida. (P.N.
— 35)
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Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de

teus olhos, de teu cérebro? sabes que esses
poderes te foram confiados para honrar o Se-
nhor iluminando a ti mesmo? Medita nestas
interrogações e santifica teu corpo, nele encon-
trando o templo divino. (P.N. — 36)

x

£
O berço de todo homem é o princípio de

um labirinto de tentações e de dores, inerentes
à própria vida na esfera terrestre, labirinto
por ele mesmo traçado e que necessita palmi-
lhar com intrepidez moral. (Emm. — 164)

*

As inspirações e os desígnios do Mestre
permanecem à volta de nossa alma, sugerindo
modificações úteis, induzindo-nos à legítima
compreensão da vida, iluminando-nos através

da consciência superior, entretanto, está em

nós abrir-lhes ou não a porta interna. (V.L.
— 34)

*

Os argumentos teológicos são respeitáveis;
no entanto, não deveremos desprezar a simpli-
cidade da lógica humana. (C.V.V. — 123)

   

O intercâmbio com o invisível é um movi-

mento sagrado, em função restauradora do |

Cristianismo puro; que ninguém, todavia, se

deseuide das necessidades próprias, no lugar

que ocupa pela vontade do Senhor. (Pref.

N.L.— 8)

*

A ponte quebradiça não suporta a passa-

gem das máquinas de grande porte.

A mediunidade, como recurso de influen-

ciar para o bem, não se manifesta sem instru-

mento próprio. (Rot. — 137)

*

Respirarás na zona superior ou inferior,

torturada ou tranquila, em que colocas a pró-

pria mente. (P.N. — 154)

x

Não existem milagres de construção repen-

tina no plano do espírito, como é impossível

improvisar, de momento para outro, qualquer

edificação de valor na zona da matéria. (V.L.

— 203)

*

A grande tarefa do mundo espiritual, em
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seu mecanismo de relações com os homens en-

carnados, não é a de trazer conhecimentos sen-

sacionais e extemporâneos, mas a de ensinar
os homens a ler os sinais divinos que a vida

terrestre contém em si mesma, iluminando-

-lhes a marcha para a espiritualidade superior.

(O.V.V. — 240)

e

Todas as obras humanas constituem a re-

gultante do pensamento das criaturas. O mal

e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo,

na fonte mental que os produziu, nos movimen-

tos incessantes da vida. (P.N. — 41)

Em toda parte, a palavra é índice de nossa

posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la,

iluminá-la e enobrecê-la. (V.L. — 158)

*

O homem ganhará impulso santificante,

compreendendo que só possui verdadeiramente

aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo

espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona

com o exterior — como sejam: — criaturas,

paisagens e bens transitórios — pertence a

Deus, que lhes concederá de acordo com os

seus méritos. (C.V.V. — 261)
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O pecado é moléstia do espírito. No exces-
so da alimentação, na falta de higiene, no des-
regramento dos sentidos, o corpo sofre dese-
quilíbrios que podem ser fatais. O mesmo se dá
com a alma, quando não sabemos nortear os

desejos, santificar as aspirações, vigiar os pen-
samentos. Sempre acreditei que as enfermida-
des dessa natureza são as mais perigosas, por-
que exigem remédio de mais dolorosa aplica-
ção. (Ren. — 299)

ae

O perispírito, formado por substâncias
químicas que transcendem a série estequioge-
nética conhecida até agora pela ciência terre-
na, é aparelhagem de matéria rarefeita, alte-
rando-se, de acordo com o padrão vibratório
do campo interno. (Rot. — 29)

*

xO perispírito, quanto à forma somática,
obedece a leis de gravidade, no plano a que se
afina.

Nossos impulsos, emoções, paixões e vir-
tudes nele se expressam fielmente. Por isso
mesmo, durante séculos e séculos nos demora-

remos nas esferas da luta carnal ou nas regiões
que lhes são fronteiriças, purificando a nossa

   



 

 
106 PALAVRAS DE EMMANUVEL

  
 

PALAVRAS DE EMMANUEL 107

 

indumentária e embelezando-a, a fim de pre-

parar, segundo o ensinamento de Jesus, a nos-

sa veste nupcial para o banquete do serviço

divino. (Rot. — 31)

 
*

As almas mudam a indumentária carnal,

nc curso incessante dos sécules; constroem o

edifício milenário da evolução humana com as

suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvi-

dos chegam os ecos dolorosos de suas aflições.

(A.CO.L. — 11)

 
ae

Os grandes sentimentos nunca povoam a

alma de uma só vez, em sua beleza integral.
A criatura envenenada no mal é qual recipiente

de vinagre, que necessita ser esvaziado pouco

a pouco. (P.B. — 258)

*

O sentimento é o santuário da criatura.
Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz
luminosa que flui incessantemente de Cima,

(V.L. — 70)

%

Em todos os serviços, o concurso da pala-

 

  

”
vra é sagrado e indispensável, mas aprendiz
algum deverá esquecer o sublime valor do si-
lêncio, a seu tempo, na obra superior do aper-
feiçoamento de si mesmo, a fim de que a
ponderação se faça ouvida, dentro da própria
alma, norteando-lhe os destinos. (P.N. — 30)

x

Dentro do nosso conceito de relatividade,
todo o fundamento da verdade na Terra está
em Jesus-Cristo. (Con. — 117)

%

E' o próprio espírito que inventa o seuin-
ferno ou cria as belezas do seu Céu. (Con. —
127)

               

  



 

SXIV

GRANDES VERDADES

De cada vez que os homens querem impor-

-se, arbitrários e despóticos, diante das leis

“divinas, há uma força misteriosa que os faz

cair, dentro dos seus enganos e de suas pró-

prias fraquezas. A impenitência da civiliza-

ção moderna, corrompida de vícios e mantida

nos seus maiores centros à custa das indústrias

bélicas, não é diferente do império babilônico

que caiu, apesar do seu fastígio e da sua gran-

deza. (Emm. — 108)

*

Berço e túmulo são simples marcos de uma

condição para outra. (Rot. — 21)

Xe

Ninguém se engane, julgando mistificar á

a Natureza. (Rot. — 38)

*
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A psicologia e a psiquiatria, entre os ho-

mens da atualidade, conhecem tanto do espi-

rito, quanto um botânico, restrito ao movi-

mento em acanhado círculo de observação do

solo, que tentasse julgar um continente vasto

e inexplorado, por alguns talos de erva, cres-

cidos ao alcance de suas mãos. — (Rot. — 101)

x*

Todas as teorias evolucionistas no orbe

terrestre caminham para a aproximação com

as verdades do Espiritismo, no abraço final

com a Verdade suprema. (Con. — 36)

x

No dia em que a evolução dispensar o con-

curso religioso para a solução dos grandes pro-

blemas educativos da alma do homem, a huma-

nidade inteira estará integrada na religião, que

é a própria verdade, encontrando-se unida a

Deus, pela Fé e pela Ciência então irmanadas.

(Emm. — 34)

x*

Se algo existe no mundo que possa expres-

gar nosso serviço com Deus, é aplena realiza-

ção da tarefa enobrecedora que a vida nos assi-

nala. (Av. O. — 284)
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ILUMINAÇÃO

     
   

O que crê, apenas admite; mas o que se
ilumina vibra e sente. (Con. — 123)

        

8)

z
A palavra do guia é agradável e amiga,

mas o trabalho de iluminação pertence a cada
um. (Con. — 126)

     

       

x

  

E Toda reforma terá de nascer do interior.
"a Da iluminação do coração vem a verdadeira

cristianização do lar, e do aperfeiçoamento das
coletividades surgirá o novo e glorioso dia da
humanidade. (Emm. — 77)

         

x

  

    

A maioria dos católicos romanos pretende
a isenção das dificuldades com as cerimônias |
exteriores, muitos protestantes acreditam na
plena identificação com o céu tão só pela enun-

    

 

PALAVRAS DE EMMANUEL 111

ciação de alguns hinos, enquanto enorme per-

centagem de espiritistas se crê na intimidade

de supremas revelações apenas pelo fato de
haver frequentado algumas sessões.

Tudo isto constitui preparação valiosa,

mas não é tudo.

Há um esforço iluminativo para o inte-

rior, sem o qual homem algum penetrará o

santuário da Verdade Divina. (P.N — 37)

 



 

SRKVI

INCOMPREENSÃO HUMANA

O homem não sabe dar sem receber, não

consegue ajudar sem reclamar e, criando o cho-

que da exigência para os outros, recolhe dos

outros os choques sempre renovados da incom-

preensão e da discórdia, com raras possibilida-

des de auxiliar e auxiliar-se. (Rot. — 10)

se

Se Jesus foi chamado feiticeiro, erucifi-

cado como malfeitor e arrebatado de sua amo- |

rosa missão para a madeiro afrontoso, que não

devem esperar seus aprendizes sinceros, quan- |

do verdadeiramente devotados à sua causa?

(O.V.V. — 184)

*

Os templos terrestres, por ausência de.

compreensão da verdade, permanecem repletos

de almas paralíticas, que desertaram do ser-

viço por anseio de bem-aventurança. (PN

103)
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*

Em todas as épocas, os homens perpetra-

ram erros graves, tentando reprimir a malda-

de, filha da ignorância, com a maldade, filha

do cálculo. E as medidas infelizes, grande nú-

mero de vezes, foram concretizadas em nome

do próprio Cristo. (V.L. — 135)



  

XXVI

INSTITUTO DA FAMÍLIA

Os estabelecimentos de ensino, prôpria-
mente do mundo, podem instruir, mas só o ins-
tituto da família pode educar. E' por essa
razão que a universidade poderá fazer o cida-
dão, mas sômente o lar pode edificar o homem.
(Con. — 67)

x

As escolas instrutivas do Planeta poderão
renovar sempre os seus métodos pedagógicos,
com esses ou aqueles processos novos, de con-
formidade com q psicologia infantil, mas a es-
cola educativa do lar só possui uma fonte de
renovação que é o Evangelho, e um só modelo
de mestre, que é a personalidade excelsa de
Jesus. (Con. — 68)

x

O homem e a mulher, no instituto conju-
gal, são como o cérebro e o coração do orga-
nismo doméstico. (Con. — 48)
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x

À tarefa doméstica nunca será uma vál-
vula para gozos improdutivos, porque constitui
trabalho e cooperação com Deus. O homem ou
a mulher que desejam ao mesmo tempo ser
pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos
e terminarão seus loucos esforços, espiritual-
mente falando, na vala comum da inutilidade.
(C.V.V. — 33)

*

O homem e a mulher surgem no mundo
com tarefas específicas que se integram, con-
tudo, num trabalho essencialmente uno, den-
tro do plano da evolução universal. No capí-
tulo das experiências inferiores, um não cai
sem o outro, porque a ambos foi concedido
igual ensejo de santificar. (P.N. — 180)
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LIBERDADES

Somente o dever bem cumprido nos con-
fere acesso à legítima liberdade. (P.N. — 118)

Preconiza-se na atualidade do mundo uma

educação pela liberdade plena dos instintos do

homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos

ensinamentos quanto à formação do caráter

no lar; a coletividade, porém, cedo outarde,

será compelida a reajustar seus propósitos.
(C.V.v — 33)

x

Sômente o bem pode conferir o galardão
da liberdade suprema, representando a chave

única suscetível de abrir as portas sagradas do |
Infinito à alma ansiosa. (C.V.V. — 68)

*
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devoção e por determinados deveres religiosos,

tem o direito de interferir nos movimentos

transitórios do Estado, como este último não

tem o direito de intervir na vida privada da

personalidade, em matéria de gosto, de: senti-

mento e de consciência, segundo as velhas fór-

mulas do liberalismo. (Emm. — 61)

 



     

XXX

    

MEDICINA DO FUTURO

Justifica-se o esforço dos experimentado-
res da medicina tentando descobrir um cami-
nho novo para atenuar a miséria humana;
todavia, sem abstrairmos das diretrizes espi-
rituais, que orientam os fenômenos patogêni-
cos nas questões das provas individuais, temos
necessidade de reconhecer a imprescindibili-
dade da saúde moral, antes de atacarmos o
enigma doloroso e transcendente das enfermi-
dades físicas do homem. (Emm. — 121)

           

a

   

Analisando-se todos os descobrimentos no-
táveis dos sistemas terapêuticos dos vossos
dias, orientados pelas doutrinas mais avança-
das, em virtude dos novos conhecimentos hu-
manos com respeito à bacteriologia, à biologia,+

- à química, etc., reconhecemos que, com exce-
ção da cirurgia, que teve com Ambrósio Paré,
e outros inteligentes cirurgiões de guerra, O
mais amplo dos desenvolvimentos, pouco têm
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adiantado os homens na solução dos proble-

mas da cura, dentro dos dispositivos da medi-

cina artificial por cles inventada. Apesar do

concurso precioso do microscópio, existem hoje

questões elínicas tão inquietantes, como há

duzentos anos. Os progressos regulares que se

verificam na questão angustiosíssima da le-
pra, da tuberculose, do câncro e de outras en-

fermidades contagiosas, não foram além das

medidas preconizadas pela medicina natural,

baseadas na profilaxia e na higiene. Os inves-

tigadores puderam vislumbrar o mundo miero-

biano sem saber eliminá-lo. Se foi possível

devassar o mistério da Natureza, a mentali-

dade humana ainda não conseguiu aprender o

mecanismo das suas leis. E' que os estudiosos,

com poucas exceções, se satisfazem com o

mundo aparente das formas, demorando-se nas

expressões exteriores, incapazes de uma excur-

são espiritual no domínio das origens profun-

das. Sondam os fenômenos sem lhes ausculta-

rem as causas divinas. (Emm. — 122)

se

A medicina do futuro terá de ser eminen-

temente espiritual, posição difícil de ser atual-

mente alcançada, em razão da febre maldita

do ouro; mas, os apóstolos dessas realidades

grandiosas não tardarão a surgir nos horizon-
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tes acadêmicos do mundo, testemunhando o
novo ciclo evolutivo da humanidade. (Emm,
— 124)

     
            

 

Quando o homem espiritual dominar o ho-
mem físico, os elementos medicamentosos da
Terra estarão transformados na excelência dos
recursos psíquicos e essa grande oficina achar-
-Se-á elevada a santuário de forcas e possibili-
dades espirituais junto das almas, (Con. — 62)

  

     

SKX

      

   

MEDIUNS — MEDIUNISMO — FENO-
MENOS ESPÍRITAS

  

O Deuteronômio proibira terminantemente
o intercâmbio com os que houvessem partido
pelas portas da sepultura, em vista da neces-
sidade de afastar a mente humana de cogita-
ções prematuras. Entretanto, Jesus assim como
suavizara a antiga lei da justica inflexível com
o perdão de um amor sem limites, aliviou as
determinações de Moisés, vindo ao encontro
dos discípulos saudosos. (C.V.V. — 28)

         

*

    
 

As portas do tesouro psíquico estão vigia-
das com segurança. :

| A direção de uma central elétrica não
pode ser confiada às frágeis mãos de um me-
nino.

Como conferir, de improviso, ao primeiro
candidato à prosperidade mediúnica a chave
dos interesses fundamentais e particulares de
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milhões de almas, colocadas nos mais variados
planos da escada evolutiva? (Rot. “a 136)

E

Médiuns! a vossa tarefa deve ser enca-
rada como um santo sacerdócio; a vossa res-
ponsabilidade é grande, pela fração de certeza
que vos foi outorgada e muito se pedirá aos
que muito receberam. Faz-se, portanto, neces-
sário que busqueis cumprir, com severidade e
nobreza, as vossas obrigações, mantendo a vos-
sa consciência serena, se não quiserdes tombar
na luta, o que seria crestar com as vossas
próprias mãos as flores da esperança numa
felicidade superior, que ainda não conseguimos
alcançar. (Emm. — 64)

ae

Os médiuns, em sua generalidade, não são
missionários na acepção comum do termo; são
almas que fracassaram desastradamente, que
contrariaram, sobremaneira, o curso das leis
divinas, e que resgatam, sob o peso de severos
compromissos e ilimitadas responsabilidades,

» O passado obscuro e delituoso. (Emm. — 65)

x

Médiuns, ponderai as vossas obrigações
sagradas! preferi viver na maior das provações
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a cairdes na estrada larga das tentações que
vos atacam, insistentemente, em vossos pontos
vulneráveis. (Emm. — 68)

*

Sendo 'o teledinamismo a ação de forças
que atuam, a distância, cumpre-nos esclarecer
que, no fenômeno das comunicações, muitas
vezes entram em jogo as ações teledinâmicas,
imprescindíveis a certas expressões do mediu-
nismo. (Con. — 29)

e

A fenomenologia, nos domínios do psiquis-
mo, em vosso século, visa o ensinamento, a
formação da profunda consciência espiritual
da humanidade, constituindo, desse modo, um
curso propedêutico para as grandes lições do
porvir. E' por essa razão que necessitamos
operar ativamente para que a Ciência des-
cubra, nos próprios planos físicos, as afirma-
ções de espiritualidade. (Emm. — 180)

 



   

XXXI

“NO CAMPO DAS IDEIAS

A energia mental é o fermento vivo que
improvisa, altera, constringe, alarga, assimila,
desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a
matéria em todas as dimensões. (Rot. — 26)

%

O homem simplesmente terrestre mantém-
-se na expectativa da morte orgânica; o ho-
mem espiritual espera o Mestre Divino, para
consolidar a redenção própria. (P.N. — 298):

*

mo A Humanidade, sintetizando o fruto das
civilizações, é construção religiosa. (Rot. — 43)

x

No campo das ideias os elos do sangue nem
sempre significam harmonia de opinião entre

4;
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aqueles que o Céu uniu no instituto familiar.

(50 A.D. — 36)

*

A existência humana é bem uma ascensão

das trevas para a luz. A juventude, a presun-

ção de autoridade, a centralização de nossa

esfera, pessoal, acarretammuitas ilusões, lai-

vando de sombras as coisas mais santas. (P.E.

— 461)

x

Pensar é criar. A realidade dessa criação

pode não exteriorizar-se, de súbito, no campo

dos efeitos transitórios, mas o objeto formado

pelo poder mental vive no mundo íntimo, exi-

gindo cuidados especiais para o esforço de con-

tinuidade ou extinção. (P.N. — 42) ;

*

Nosso espírito residirá onde projetarmos

nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e

do mal. Por isto mesmo, dizia Paulo, sábia-

mente: — “Pensai nas coisas que são de cima”.

(P.N. — 364)
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NO CAMPO DO SENTIMENTO

O artista verdadeiro é sempre o “médium”
das belezas eternas e o seu trabalho, em todos
os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis

do sentimento humano, alçando-o da Terra para
o Infinito e abrindo, em todos os caminhos, a
ânsia dos corações para Deus, nas suas mani-
festações supremas de beleza, de sabedoria, de
paz e de amor. (Con. — 92)

*

O artista, de um modo geral, vive quase
sempre mais na esfera espiritual que prôpria-
mente no plano terrestre.

Seu psiquismo é sempre a resultante do
seu modo íntimo, cheio de recordações infini-
tas das existências passadas, ou das visões su-
blimes que conseguiu apreender nos círculos
de vida epiritual, antes da sua reencarnação no
mundo. (Con. — 94)
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Toda página escrita tem alma e o crente

necessita auscultar-lhe a natureza. O exame

sincero esclarecerá imediatamente a que esfera

pertence, no círculo de atividade destruidora

no mundo ou no centro dos esforços de edifica-

ção para a vida espiritual. (P.N. — 39)

x

A música na Terra é, por excelência, a arte

divina. (Con. — 95)

%

s Certo, ninguém precisará viver exclusiva-

mente de mãos postas ou de olhar fixo no fir-

mamento; todavia, não nos esqueçamos de que

a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a

polidez são aspectos divinos da oração viva no

apostolado do Cristo. (P.N. — 274)

x

Em qualquer posição de desequilíbrio, lem-

bra-te de que a prece pode trazer-te sugestões

divinas, ampliar-te a visão espiritual e propor-

cionar-te consolações abundantes; todavia, para

o Senhor não bastam as posições convencionais

ou verbalistas.

O Mestre confere-nos a Dádiva e pede-nos

a Iniciativa. (V.L. — 54)
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*

A prece tecida de inquietação e angústias
não pode distanciar-se dos gritos desordenados
de quem prefere a aflição e se entrega à im-
prudência, mas a oração tecida de harmonia e
confianca é força imprimindo direção à bússola
da fé viva, recompondo a paisagem em que
vivemos e traçando rumos novos para a vida
superior. (V.L. — 208)

Ninguém pode imaginar, enquanto na Ter-
ra, o valor, a extensão e a eficácia de uma
prece nascida na fonte viva do sentimento.
(BR. — 6/953)

%

A pregação do Cristo, nos lábios de um
doente desamparado, tem um cunho de beleza
misteriosa e singular. (P.E — 130)

*

Religião, para todos os homens, deveria
compreender-se como sentimento Divino, que
clarifica o caminho das almas e que cada espi-
rito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo.

Neste sentido, a religião é sempre a face
augusta e soberana da Verdade, porém, na in-
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quietação que lhes caracteriza a existência na
Terra, os homens se dividiram em numerosas
religiões, como se a fé também pudesse ter
fronteiras, como as pátrias materiais, tantas
vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição
de seus filhos. (Con. — 159)

a

A religião é a força que está edificando a
Humanidade. E” a fábrica invisível do caráter
e do sentimento. (Rot. — 44)

*

A razão sem o sentimento é fria e impla-
cável, como os números, e os números podem
ser fatores de observação e catalogação da
atividade, mas nunca criaram a vida. A razão
é uma base indispensável, mas só o sentimento
oria e edifica. E” por esse motivo que as con-
quistas do humanismo jamais poderão desa-
parecer nos processos evolutivos da humani-
dade. (Con. — 111)

*

Na gradação dos sentimentos humanos a
amizade sincera é bem o oásis de repouso para
O caminheiro da vida, na sua jornada de aper-
felçoamento. (Con. — 98)

 



 

 

XSXUNI

O VERBO HUMANO E A PALAVRA
ESCRITA

O verbo humano pode falhar, mas a Pala-
vra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cum-
pre-a, porque, se te furtas ao imperativo da
vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia
te visitará o espírito, indicando-te novos ru-
mos. (P.N. — 62)

*

Pd
O livro é igualmente como a semeadura.

O escritor correto, sincero e bem intencionado

é o lavrador previdente que alcançará a colhei-
ta abundante e a elevada retribuição das leis
divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo
da insignificância e da vaidade, é bem aquele

trabalhador preguiçoso e nulo que “semeia ven-
tos para colher tempestade”. E o homem de
inteligência que vende a sua pena, a sua opinião
e o seu pensamento, no mercado dacalúnia, do

interesse, da ambição e da maldade, é o agri-
cultor criminoso que humilha as possibilidades
generosas da Terra, que rouba os vizinhos, que
não planta e não permite o desenvolvimento da
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semeadura alheia, cultivando espinhos e agra-
vando responsabilidades pelas quais responderá
um dia, quando houver despido a indumentária
do mundo, para comparecer ante as verdades
do Infinito. (Con. — 116)

x*

Os livros ensinam, mas só o esforço pró-
prio aperfeiçoa a alma para a grande e aben-
çoada compreensão. (Con. — 119)

*

Qualquer expressão emotiva deve ser dis-
ciplinada pela fé, porquanto a sua expressão
livre, na base das incompreensões do mundo,
pode fazer-se acompanhar de graves conse-
quências, (Con. — 96)

*

,A palavra é um dom divino fazendo-se
Acompanhar dos atos que o testemunhem, e é
através de seus caracteres falados ou escritos
que o homem recebe o patrimônio de experiên-
cias sagradas de quantos o antecederam no
mecanismo evolutivo das civilizações. E” por
Intermédio de seus poderes que se transmite,
do gerações a gerações, o fogo divino-do pro-
Eresso na escola abençoada da Terra. (Con.
-— 73)

  

 



 

 

SKKIV

PAZ

Conservar a paz, em Cristo, não é deter a

paz do mundo. E' encontrar o tesouro eterno

de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é

fugir ao serviço; é aceitá-lo onde, como e quan-

do determine a Vontade d'Aquele que prossegue

em ação redentora, junto de nós em toda a

“Terra. (V.L. — 322)

x

Não acreditemos em paz ambiencial sem

paz dentro de nós mesmos. (R. — 12/948)

*

A fortuna suprema do homem é a paz da

consciência pelo dever cumprido. (P.E. — 544)

x

Poderá alguém insistir na obtenção da ver-

dadeira paz, quando ainda disputa a ferro e

fogo a posse de bens perecíveis? (Ren. — 177)
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O que verificamos é que, sem a prática da

fraternidade verdadeira, todos os movimentos

pró-paz são encenações diplomáticas sem fun-

do prático, não obstante intenções respeitáveis.

(Emm. — 112)

*

Não atingiremos a paz sem desculpar os

erros alheios que, em outras circunstâncias,

poderiam ser nossos... (Av. O. — 206)
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XXXV

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS

A água pode ser fluidificada de modo ge-
ral, a benefício de todos; todavia, pode sê-lo
em caráter particular para determinado en-
fermo, e, neste caso, é conveniente que o uso
seja pessoal e exclusivo. (Con. — 64)

x

Se não estás cego para as leis da vida, se
já despertaste para o entendimento superior,
examina, a tempo, onde te deixará, provisória-

"mente, o comboio da experiência humana, nas
súbitas paradas da morte. (V.L. — 68)

*

Sagacidade não chega a ser elevação, e o
poder expressivo apenas é respeitável e sagra-
do quando se torna ação construtiva com a luz
divina.

Vê, com clareza, se à pretensa claridade
que há em ti não é sombra de cegueira espi-
ritual. (V.L. — 78)

   

Quantos lares seriam felizes, quantas ins-
tituições se converteriam em mananciais per-
manentes de luz, se os crentes do Evangelho
aprendessem a calar para falar, a seu tempo,
com proveito?

Não nos referimos aqui aos homens vul-
gares e, sim, aos discípulos de Jesus. (P.N.
— 294)

*

Quando te sentires cansado, lembra-te de
que Jesus está trabalhando. Começámos ontem
nosso humilde labor e o Mestre se esforça por
nós, desde quando? (C.V.V. — 19)

x

Educar a visão, a audição, o gosto e os
ímpetos representa base primordial do paci-
fismo edificante. (P.N. — 141)

*

A melhor posição da vida é a do equilíbrio.
Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais
do que nos compete, mesmo porque o Mes-
tre sentenciou que a cada dia bastam os seus
trabalhos. (P.E. — 296)

*
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Esclarecer é também amar. (Con. — 181)

x

Não basta fazer do Cristo Jesus o benfei-

tor que cura e protege. E” indispensável trans-

formá-lo em padrão permanente da vida, por

exemplo e modelo de cada dia. (V.L. — 212)

*

Não basta à criatura apegar-se à existên-
cia humana, mas precisa saber aproveitá-la

dignamente. (Pref. N.L. — 9)

*

Em qualquer idade, podemos e devemos

operar a iluminação ou o aprimoramento de
nós mesmos. (P.E. — 169)

%*

Vale mais permanecer em dia com a luta

que guardar-se alguém no descanso provisório

e encontrá-la, amanhã, com a dolorosa surpre-

sa de quem vive defrontado por fantasmas.
(V.L. — 321)

*

As lutas pessoais estiolam as melhores es-

peranças. Criar separações e proclamar seus
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prejuízos, dentro da Igreja do Cristo, não seria
exterminarmos a planta sagrada do Evangelho

por nossas próprias mãos? (P.EB. — 460)

x

Sem que teu pensamento se purifique e

sem que a tua vontade comande o barco do

organismo para o hem, a intervenção dos re-

médios humanos não passará de medida em

trânsito para a inutilidade. (P.N. — 114)

%*

Cura a catarata e a conjuntivite, mas cor-

rige a visão espiritual de teus olhos. (P.N.

— 113)

*

O capital mais precioso da vida é o da boa
vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa

existência estará enriquecida de bênçãos e ale-

grias, hoje e sempre, onde estivermos. (R. —
12/952)

  



 

XXXVI

RELIGIÕES

Os cultos religiosos, em sua feição dogmá-
tica, são transitórios como todas as fórmulas
do convencionalismo humano. (Con. — 163)

o

x

Diz-se que o pensamento religioso é uma
ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento.
Nenhuma teoria científica, nenhum sistema po-
lítico, nenhum programa de reeducação pode
roubar do mundo a ideia de Deus e da imorta- .
lidade do ser, inata no coração dos homens.
As ideologias novas também não conseguirão
eliminá-las.

A religião viverá entre as criaturas, ins-
truindo e consolando, como um sublime legado.
(Emm. — 35)

*

O que se faz preciso, em vossa época, é
estabelecer a diferença entre religião e reli-
giões.
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A religião é o sentimento divino que pren-
de o homem ao Criador. As religiões são orga-
nizações dos homens, falíveis e imperfeitas
como eles próprios; dignas de todo o acata-
mento pelo sopro de inspiração superior que as
fêz surgir, são como gotas de orvalho celeste,
misturadas com os elementos da terra em que
caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas
do bom caminho pelo interesse criminoso é pela
ambição lamentável dos seus expositores; mas,
a verdade um dia brilhará para todos, sem ne-
cessitar da cooperação de nenhum homem.
(Emm. — 35)

 



 

 

XKXVIL

SEPULTURA E DESENCARNADOS

Quem passa pela sepultura prossegue tra-

balhando e, aqui, quanto aí, só existe desordem

para o desordeiro. Na crosta da Terra ou além

de seus círculos, permanecemos vivos invarià-

velmente. (P.N. — 96)

*

A sepultura não é milagroso acesso às zo-
nas da luz integral ou da sombra completa.

Somos defrontados por novas modalidades da
Divina Sabedoria a se traduzirem por misté-
rios mais altos. (R. — 9/948)

*

O homem moderno, pesquisador da estra-

tosfera e do subsolo, esbarra, ante os pórticos |

do sepulcro, com a mesmaaflição dos egípcios,

dos gregos e dos romanos de épocas recuadas.

Os séculos que varreram civilizações e refun-
diram povos, não transformaram a misteriosa

fisionomia da sepultura. Milenário ponto de |

  

 
interrogação, a morte continua ferindo senti-

mentos e torturando inteligências. (Prefácio

OV.E, — 5)

x

Não te esqueças de que os desencarnados

não são magos, nem adivinhos. São irmãos

que continuam na luta de aprimoramento.

(P.N. — 96)

*

Nós, os desencarnados, somos também

criaturas humanas em diferentes círculos vi-

bratórios, tão necessitados de aplicação do

Evangelho Redentor, quanto os companheiros

que marcham pelo roteiro carnal, (R. — 9/948)

%

A maioria dos desencarnados, nos seus

primeiros dias da vida do além túmulo, não
encontra senão os reflexos dos seus péssimos
hábitos e das suas paixões, que, nos ambientes

diversos de outra vida, os aborrecem e depri-

mem. O corpo das suas impressões físicas.
prossegue perfeito, fazendo-lhes experimentar

acerbas torturas e inenarráveis sofrimentos.
(Emm. — 155)
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XXXVI

SERVIR

E muito fácil servir à vista. Todos que-rem fazê-lo, procurando o apreço dos homens.Difícil, porém, é servir às ocultas, sem oilusório manto da vaidade. (V.L: — 19)

*

O servidor sincero do Cristo fala pouco econstrói, cada vez mais, com o Senhor, no di-vino silêncio do espírito...
Vai e Serve. (V.L. — 20)

x*

De modo geral, quase todos os crentes sepõem ao ensino e ao conselho, prontos aocombate espetaculoso e à advertência humi-lhante ou vaidosa, poucos surgindo com o de-sejo de servir, em silêncio, convencidos de quetoda a glória pertence a Deus. (V.L. — 124)

*

Apresentam-se muitos operários ao Senhor |
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do “Trabalho, diâriamente, mas os verdadeirosservidores são raros.
A maioria dostarefeiros que se eandidatamà obra do Mestre não seguem além do cultivode certas flores, recuam à frente dos pântanosdesprezados, temem os sítios desertos ou seespantam diante da magnitude do servico, re-colhendo-se a longas e ruinosas vacilações oufugindo das regiões infecciosas. (V.L. — 147)

*

Servir é criar simpatia, fraternidade e luz.(R — 5/950)

*

Todos os homens menos rudes têm a suaconvocação pessoal ao serviço do Cristo. Asformas podem variar, mas a essência ao apeloé sempre a mesma. O convite ao ministériochega, às vezes, de maneira sutil, inesperada-mente; a maioria, porém, resiste ao chamadogeneroso do Senhor. (P.E. — 8)

 



 

XXXIX

TEMAS VARIADOS

Há grande diversidade entre doutrinar e
evangelizar. Para doutrinar, basta o conheci-

mento intelectual dos postulados do Espiri-

tismo; para evangelizar é necessário a luz do
amor no íntimo. Na primeira bastarão a lei-
tura e o conhecimento; na segunda é preciso

'vibrar e sentir com o Cristo. (Con. — 132)

x

Se os encarnados sentem a existência dos
fluidos imponderáveis que ainda não podem

compreender, os desencarnados estão marchan-
do igualmente para a descoberta de outros se-.

gredos divinos que lhes preocupam a mente.

(Emm. — 14)

*

A instrução é, sem dúvida, a milagrosa |
alavanca do progresso. Sem ela, perseveraria.
a mente humana nos resvaladouros daigno-
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rância, confinada à miséria, à ociosidade, à

indigência e ao infortúnio, através da delin-

quência da praça pública e da correção na pe-

niteneciária.

Mas não basta esclarecer a inteligência,

repetiremos ainda e sempre. E” imprescindível

aperfeicoar o coração nos caminhos do bem.

(Pref. Av. C. — 7)

*

- Razão sem luz pode transformar-se em

simples cálculo.

Instrução e ciência são portas de acesso

à educação e à sabedoria.

Quem apenas conhece nem sempre sabe...

(Pref. Av. C. — 8)

*

No crepúsculo da civilização em que ru-

mamos para a alvorada de novos milênios, o

homem que amadureceu o raciocínio supera as

fronteiras da inteligência comum e acorda, den-

tro de si mesmo, com interrogativas que lhe
incendeiam o coração.

Quem somos?

Donde viemos?

Onde a estação de nossos destinos?

À margem da senda em que jornadeia, sur-

gem os escuros estilhaços dos ídolos mentiro-
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sos que adorou e, enquanto sensações de can-
saço lhe assomam à alma enfermica, o anseio
da vida superior lhe agita os recessos do ser,
qual braseiro vivo do ideal, sob a espessa
camada de cinzas do desencanto. (Rot. — 9)

*

Que os trabalhadôres da direção saibam
amar, e que os da realização nunca odeiem.
Essa é a verdade pela qual compreendemos
que todos os problemas do trabalho, na Terra,
representam uma equação de Evangelho. (Con.
— 43)

*

A mente juvenil necessita aceitar a edu-
cação construtiva que lhe é oferecida, reves-
tindo-se de poderes benéficos, na ação inces-
sante do bem, a fim de que os progenitores se
sintam correspondidos na sua heróica dedi-
cação. (V.L. — 241)

*

Na qualidade de político ou de varredor,
num palácio ou numa choupana, o homem da |
Terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. |(O.V.V. — 88)
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Os espiritistas sinceros, na sagrada mis-
são de paternidade, devem compreender que o
batismo, aludido no Evangelho, é o da invoca-
ção das bênçãos divinas para quantos a eles ge
reúnem no instituto santificado da família.
(Con. — 162)

*

Personalidade sem luta, na Crosta Plane-
tária, é alma estreita. Somente o trabalho e o
Sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como
elementos de progresso e auto-superação, po-
dem dar ao homem a verdadeira notícia de sua
grandeza. (P.N. — 328)

*

A vida no Além é também atividade, tra-
balho, luta, movimento. Se as almas estão
menos submetidas ao cansaço, não combatem
menos pelo seu aperfeiçoamento. (Emm — 71)

*

A leviandade, a ignorância, a perturbação,
a desordem, a incompreensão e a ingratidão
constituem paisagens de trabalho espiritual,
reclamando-nos a atuação regeneradora. (R. —
10/953)
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O conceito de mediocridade modifica-se
no plano de nossas conquistas universalistas,
depois das transições da morte.

Aí no mundo, costumais entronizar o es-
critor que enganou o público, o político que
ultrajou o direito, o capitalista que se enrique-
ceu sem escrúpulos de consciência, colocados
na galeria dos homens superiores. Exaltando-
"lhes os méritos individuais com extravagân-
cias louvaminheiras, muito falais em “medio-
cridade”, em “rebanho”, em “rotina”, em “per-
sonalidade superior”. (Con. — 118)

x*

Não basta investigar fenômenos, aderir |
verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar
consciências alheias, fazer proselitismo e con-
quistar favores da opinião, por mais respei-
tável que seja, no plano físico. E” indispensá-
vel cogitar do conhecimento de nossos infinitos
potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos ser- .
viços do bem. (Pref. N.L. — 8)

*

,
O “mas” é a conjunção que, nos processos

verbalistas, habitualmente nos define a posi-
ção íntima perante o Evangelho. Colocada à
frente do Santo Nome, exprime-nos a firmeza
e a confiança, a fé e o valor; contudo, locali- .
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zada depois dele, situa-nos a indecisão e a ocio-
sidade, a impermeabilidade e a indiferença.

(PN: — 168)

*

O médico honesto e sincero, amigo da ver-
dade e dedicado ao bem, é um apóstolo da Pro-
vidência Divina, da qual recebe a precisa assis-

tência e inspiração, sejam quais forem os prin-
cípios religiosos por ele esposados na vida.
(Con, — 60)

*

A medicina humana, compreendida e apli-
cada dentro de suas finalidades superiores,
constitui uma nobre missão espiritual. (Con.
RE 60) ,

*

Toda mulher, e mormente todas as mães,
precisam compreender o valor da renúncia, da
caridade, do perdão. (Ren. — 113)

*

A mulher, símbolo do santuário do lar e
da família, na sua espiritualidade pode, muitas
vezes, numa simples reflexão, devassar misté-
rios insondáveis dos caracteres e das almas, na
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tela espessa e sombria das reencarnações su-
cessivas e doloroas. (Há 2.000 4. — 41).

*

O mundo é sempre um lago revolvido pelo
vento das paixões e, no fundo das águas, hã
sempre vasa que sufoca as mais nobres aspi-
rações do espírito. (OO MAD 130)

*

O mundo é um compêndio gigantesco, em
que nos cabe descobrir os recursos dé melhoria
e elevação. (R. — 1/953)

*

A súplica, no remorso, traz-nos a bênção
das lágrimas consoladoras. A rogativa, na afli-
ção, dá-nos a conhecer a deficiência própria,
ajudando-nos a descobrir o valor da humani-
dade. A solicitação, na dor, revela-nos a fonte
Sagrada da Inesgotável Misericórdia. (V.L.
— 53)

*

O problema não é o de:nos informarmos
se alguém está falando em nome do Senhor;
antes de tudo, importa saber se o portador
possui algo do Cristo para dar. (V.L. — 178)

*

A preocupação do proselitismo é sempre
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perigosa para os que se seduzem com as bele-
zas sonoras da palavra sem exemplos edifican-
tes. (C.V.V. — 44)

*

zO remorso é a forca que prepara o arre-
pendimento, como este é a energia que precede
o esforço regenerador. Choque espiritual nas
suas características profundas, o remorso é o
interstício de luz, através do qual recebe o
homem a cooperação indireta de Seus amigos
do Invisível, a fim de retificar seus desvios e
renovar seus valores maiores, na jornada para
Deus. (Con. — 101)

*

Ontem aprendíamos a ciência no Egito, a
espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia,
a revelação em Jerusalém, o direito em Roma
e a filosofia na Grécia. Hoje, adquirimos a
educação na Inglaterra, a arte na Itália, a pa-
ciência na China, a técnica industrial na Ale-
manha, o respeito à liberdade na Suíça e a re-
novação espiritual nas Américas. (Rot. — 39)

*

Todos os corpos da Terra terão de morrer.
Assim, por força das leis naturais inelutáveis,
jamais teremos, neste mundo, absoluta saúde
física. Nosso organismo sofre a ação de todos.
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os processos ambientes. O calor incomoda, o

frio nos faz tremer, a alimentação nos modi-

fica, os atos da vida determinam a mudança

dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a pro-”

curar uma saúde mais real e preciosa, que é a

do espírito. Possuindo-a, teremos transforma-

do as causas de preocupação de nossa vida, e

habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física

que o mundo pode oferecer nas suas expres-

sões transitórias. (P.E. — 337)

*

= Caminhar do berço ao túmulo, sob as mar-

teladas da tentação, é natural. Afrontar obstá-

culos, sofrer provações, tolerar antipatias gra-

tuitas e varar tormentas de lágrimas são vícis-

situdes lógicas da experiência humana. (R. —

7/953)

*

Não poderá haver acordo entre a virtude

e o pecado. E como o pecado ainda domina O

mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites

será sempre um doloroso espetáculo de sacri- ,

fício para as almas comuns. (Ren. — 28)

x

Em todas as escolas religiosas, à Teologia,

representando as diretrizes de patriarcas vene-

ráveis da fé, procura controlar o campo emo-
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tivodos crentes, acomodando os interesses ime-

diatistas da alma encarnada. Para isso, criou

regiões definidas, tentando padronizar as de-

terminações de Deus pelos decretos dos reis

medievais, lavrados à base de audaciosa inge-

nuidade. (Pref. O.V.E. — 5)

a

A Terra, até agora, no que se refere às

organizações religiosas, tem vivido repleta dos

que confessam a existência de Deus, negando-o,

porém, através das obras individuais. (C.V.V.

— 208)
E?

A civilização sempre cuida saber excessi-

vamente, mas, em tempo algum, soube como

convém saber.

E" por isto que, ainda agora, o avião bom-

bardeia, o rádio transmite a mentira e a mor-

te, e o combustível alimenta maquinaria de

agressão.

Assim também, na. esfera individual, o ho-

mem apenas cogita saber, esquecendo que é in-

dispensável saber como convém. (V.L. — 99)

*

O “sim” pode ser muito agradável em

todas as situações, todavia, o “não”, em deter-

minados setores da luta humana é mais cons-

trutivo. (P.N. — 170)
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TRABALHO

O cientista, no conforto do laboratório, e
o marinheiro rude, sob a tempestade, estão
trabalhando para o “Senhor; entretanto, para
a felicidade de cada um, é importante saber
como estão trabalhando. (V.L. — 224)

%

Se, na ordem. divina, cada árvore produz
segundo a sua espécie, no trabalho cristão,
cada discípulo contribuirá conforme sua posi-
ção evolutiva. (C.V.V. — 17) e

x

O trabalho é um relógio contra as afli-
ções que dominam a alma. (R. — 5/950)

x

O trabalho é sempre o instrutor do aper-
feiçoamento. (R. — 8/950)

&
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Todo minuto é uma época nova, é o des”
pontar da aurora, concitando-nos a fadigas lu-
crativas. Para o campo em que nos empenha-
mos não há pôr do Sol, mas sempre este se
manifesta em toda a sua pujança de luz e de
força, crestando a erva mirrada, fazendo, no
entanto, germinar a semente válida. (R. —
12/950)

%

Lembra-te de que todo obstáculo é lição
e de que o trabalho é a nossa estrada liberta-
dora. (R. — 1/9583)

*

O trabalho é a escada divina de acesso aos
lauréis imarcescíveis do espírito. .

Ninguém precisa pedir transferência para
Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na cria-
ção de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa
oficina, em plena paisagem cósmica, espera por
nós, a fim de que a convertamos em glorioso
paraíso. (Rot. — 41)

*

Há companheiros que atingem o disparate
de se proclamarem tão pecadores e tão maus
que se sentem inabilitados a qualquer espécie
de concurso sadio na obra cristã, como se os

+
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devedores e os ignorantes não necessitassem

trabalhar na própria melhoria. (V.L. — 107)

%s

Se teu próximo não pode alçar-se ao plano

espiritual em que te encontras, podes ir ao en-

contro dele, para o bom serviço da fraterni-

dade e da iluminação, sem aparatos que lhe

ofendam a inferioridade. (C.V.V. — 27)

X*

Todos podem transmitir recados espiri-

tuais, doutrinar irmãos e investigar a fenome-

nologia, mas para imantar corações em Jesus-

“Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores

do bem, trazendo o cérebro repleto de inspira-

cão superior e o coração inflamado na fé viva.

(V.L. — 36)

*

O- trabalhador deve aproveitar a prima-

vera da mocidade, o verão das forças físicas

e o outono da reflexão, para a grande viagem

do inferior para o superior; entretanto, a maio-

ria aguarda o inverno da velhice ou do  sofri-

mento irremediável na Terra, quando o ensejo

de trabalho está findo. (V.L. — 238)

*
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O trabalhador que passa a vida inteira

trabalhando com o Sol do amanho da Terra,

fabricando o pão saboroso da vida, tem mais

valor para Deus que os artistas de inteligência

viciada, que outra coisa não fazem senão per-

turbar a marcha divina das suas leis. (Con.

-— 118)

*

O que o homem não deve esquecer, em

todos os sentidos e circunstâncias da vida, é

a prece do trabalho e da dedicação, no san-

tuário da existência de lutas purificadoras,

porque Jesus abencoará as suas realizações de

esforço sincero. (Con. — 166)

xe

Trabalhemos sempre com o pensamento

voltado para Jesus, reconhecendo que -a pre-

guica, a suscetibilidade e a impaciência nunca

foram atributos das almas desassombradas e

- valorosas. (Emm. — 125)

*

Não olvidemos que Jesus passou entre

nós, trabalhando. Examinemos a natureza de

sua cooperação sacrificial e aprendamos com

o Mestre a felicidade de servir santamente.

Podes começar hoje mesmo.
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Uma enxada ou uma caçarola constituem
excelentes pontos de início. Se te encontras
enfermo, de mãos inabilitadas para a colabo-
ração direta, podes principiar mesmo assim,

servindo na edificação moral de teus irmãos.
(PN. — 20)

se

Trabalhe cada um com o material que lhe
foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor

XLI

VERDADES DURAS

Cristo nunca endossou o dogmatismo e a
intransigência por normas de ação. (Rot. — 74)

não atende, no problema de manifestações espi-
rituais, conforme o capricho humano, mas, sim, E *
de acordo com a utilidade al. (P.N. — 334 ,

ri Sr) A maioria não pretende ouvir o Senhor e,

E 3 sim, falar ao Senhor, qual se Jesus desempa-

q nhasse simples função de pagem subordinado

; aos caprichos de cada um. (V.L. — 151),

 

|
EK M *

k 4 Muitos escutam a palavra do Cristo, en-

É) 7 tretanto, muito poucos são os que colocam a

nB A lição nos ouvidos.
o a Não se trata de registar meros vocábulos

e sim fixar apontamentos que devem palpitar

A no livro do coração. (V.L. — 151) |

E $ : 7

| A Muitos devotos entendem encontrar na Di-

vina Providência uma força subornável, eivada
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de privilégios e preferências. Outros se Socor-

rem do plano espiritual com O propósito de so-

lucionar problemas mesquinhos.

Esquecem-se de que O Cristo ensinou e

exemplificou. (C.V.V. — 50)

*

Que seria da eriança sem a experiência?

que será do espírito sem a necessidade?

Aflições, dificuldades e lutas são forças

que compelem à dilatação de poder, ao alarga-

mento de caminho. (V.L. — 250)

*

Quase sempre à mocidade sofre de estra-

nhável esquecimento. Estima criar rumos ca-

prichosos, desdenhando sagradas experiências

de quem a precedeu, no desdobramento das

realizações terrestres, para voltar, mais tarde,

em desânimo, ao ponto de partida, quando O

sofrimento ou a madureza dos anos lhe restau-

ram a compreensão. (V.L. — 283)

*

Todas as criaturas sofrem no cadinho das

experiências necessárias, mas bem poucos espí-.

ritos sabem padecer como cristãos, glorifican-

do a Deus. (V.L. — 172)

*  

PALAVRAS DE EMMANUEL
161

No serviço cristão, lembre-se cada apren-

diz de que não foi chamado a repousar, mas à

peleja árdua, em que a demonstração do esforço

individual é imperativo divino. (V.L. — 110)

*

Nunca houve no mundo tantos templos de

pedra, como agora, para as manifestações de

religiosidade, e jamais apareceu tamanho VO-

jume de desencanto nas almas. (ER. — 2/946)

*

Todas as seitas religiosas, de modo geral,

possuem serventuários, crentes € propagandis-

tas, mas os apóstolos de cada uma escasselam

cada vez mais. (CSVEV 91)

*

A ciência oficial dispõe de cátedras, a po-

tica possui tribunas, à religião fala de púlpi-

tos. Contudo, os que ensinam, com exceções

Jouváveis, quase sempre Se caracterizam por

dois modos diferentes de agir. Exibem certas

atitudes quando pregam, € adotam outras quan-

do em atividade diária. Daí resulta a perturba-

gão geral, porque os ouvintes se sentem à von-

tado para mudar a “roupa do caráter”. (C.V.V.

ne 72)
:

gômente ensinam o que constitui o bem. Todas.  
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*

Há criaturas que se despojam de dinheiro
em favor da beneficência, mas não cedem no
terreno da opinião pessoal, no esforço sublime
da renunciação. (P.N. — 303)

*

Por muitos séculos perdurou o plano de
óbolos em preciosidades e riquezas destinadas
aos servicos do culto.

Com todas essas demonstrações, porém, o
homem não procura senão aliciar a simpatia
exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse in-
clinado aos particularismos terrestres, (P.N.
— 287)

*

O mal não é essencialmente do mundo, mas
das criaturas que o habitam.

A Terra, em si, sempre foi boa. De sua
lama brotam lírios de delicado aroma, sua na-
tureza maternal é repositório de maravilhosos
milagres que se repetem todos os dias. (C.V.V.
— 60)

%

Nas linhas do trabalho cristão, não é de-
- mais aguardar grandes lutas e grandes provas,
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considerando-se, porém, que as maiores angús-
tias não procederão de círculos adversos, mas
justamente da esfera mais íntima, quando a
inquietação e a revolta, a leviandade e a impre-
vidência penetram o coração daqueles que mais
amamos. (V.L. — 220)

x

Entre a força de um preconceito e oatre-
vimento de um dogma, o espírito se pertur-
ba e, no círculo dessas vibrações antagônicas,
acha-se sem bússola no mundo das coisas sub-
jetivas, concentrando naturalmente, na esfera
das coisas físicas, todas as suas preocupações,
(Emm. — 144)

Muitos dizem “eu creio”,-mas poucos po-
dem declarar “estou conformado”. (C.V.V.
— 37)

*

O poder é uma fantasia na mão do homem,
assim como a beleza é um engodo no coração
da mulher. (Av. O. — 197)
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VERDADE REENCARNACIONISTA

Teria sido a alma criada no momento da

concepção, na mulher, segundo as teorias anti-

-reencarnacionistas? Como será a preexistên-

cia? O espírito já é criado pela potência supre-

ma do Universo, apto a ingressar nas fileiras

humanas? E os pensadores se voltam para os

vultos eminentes do passado. Às autoridades

católicas valem-se de Tomás de Aquino, que

acreditava na criação da alma no período de

tempo que precede o nascimento de um novo

ser, esquecendo-se dos grandes padres da anti-

guidade, como Orígenes, cuja obra é um ates-

tado eterno em favor das verdades da preexis-

tência. Outras doutrinas religiosas buscam a

opinião falível da sua ortodoxia e dos seus teó-

logos, relutando em aceitar as realidades lumi-

nosas da reencarnação. Pascal, escrevendo em

tenra idade o seu tratado sobre os cones, e inú-

meros espíritos de escol laborando com a sua.

genialidade precoce nas grandes tarefas para as

quais foram chamados à Terra, constituem uma 

165

 

prova eloquente aos olhos dos menos perspica-

zes e dos estudiosos de mentalidades tardas no

raciocínio, à prol da verdade reencarnacionista.

(Emm. — 91)

%*

Cada encarnação é como se fôra um atalho

nas estradas da ascensão. Por esse motivo, O

ser humano deve amar à sua existência de lutas

e de amarguras temporárias, porquanto ela sig-

nifica uma bênção divina. (Emm. — 40)

x

Uma encarnação é como um dia de traba-

lho. E para que as experiências se façam

acompanhar de resultados positivos e provei-

tosos na vida, faz-se indispensável que os dias

de observação e de esforco se sucedam uns aos

outros. (Con. — 127)

x

Dentro da grade dos sentidos fisiológicos,

o espírito recebe gloriosas oportunidades de

trabalho no labor de auto-superação. (Rot.
— 13)

x

Aprisionado o Espírito no castelo corpó-
reo, seus sentidos são exíguas frestas de luz,

 



 

   

possibilitando-lhe observações convenientemen-
te dosadas, a fim de que valorize, no máximo,
os seus recursos no espaço e no tempo. (Rot.

— 14)

*

À vocação é um impulso natural oriundo
da repetição de análogas experiências, através
de muitas vidas. Suas características, nas dis-
posições infantis, são o testemunho mais elo-
quente da verdade reencarnacionista. (Con.
— 839)

x

As óperas imortais não nasceram do lodo
terrestre, mas da profunda harmonia do Uni-
verso, cujos cânticos sublimes foram captados,
parcialmente, pelos compositores do mundo,
em momentos de santificada inspiração. (Con.
— 95)

  

                           

 SRIDTPUTAnePá]

XLII

VINDE A MIM AS CRIANCINHAS

Não olvides que a primeira escola da crian-
ça brilha no lar. Abre teu coração à influên-
cia do Cristo — o divino escultor de nossa feli-
cidade —, a fim de que o menino encontre
contigo os recursos básicos para o serviço que
o espera na edificação do Reino de Deus.
(R. — 10/953)

*

Na urna do coração infantil, reside a deci-
fração dos inquietantes enigmas da felicidade
sobre o mundo. (R. — 10/953)

x

A recuperação da mente infantil para o
equilíbrio da vida planetária é trabalho urgen-
te e inadiável, que devemos executar, se nos
propomos alcançar o porvir com a verdadeira
regeneração. (R. — 10/953)

*
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! Como esperar o aprimoramento da Huma- EU
Es nidade, sem a melhoria do Homem, e como |

Io aguardar o Homem renovado, sem o amparo à
po criança? (R. — 10/953) !

SLIV

VIRTUDES

A verdadeira paciência é sempre uma ex-
teriorização da alma que realizou muito amor
em si mesmo, para dá-lo a outrem, na exempli-
ficação. (Con. — 140)

%

A: alma, em se voltando para Deus, não
deve ter em mente senãoa humildade sincera

na aceitação de sua vontade superior. (Emm,
— 19)

*

A manjedoura assinalava o ponto inicial
da lição salvadora do Cristo, como a dizer que
a humildade representa a chave de todas as
virtudes. (A.C.L. — 94)

*

O Senhor não te identificará pelos tesou-
ros que ajuntaste,pelas bênçãos que retiveste,  
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pelos anos que viveste no corpo físico. Reco-

nhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo

valor de tuas realizações e pelas obras que dei-

xaste, em torno dos próprios pés (O.V.V. —

290)

*

Não basta alcançar as qualidades da ove-

lha, quanto à mansidão e ternura, para atingir

o Reino Divino.

E” necessário que a ovelha reconheça a

porta da redenção, com o discernimento im-

prescindível, e lhe guarde o rumo, despreo-

cupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclo-

direm das margens do caminho.

Daí coneluirmos que a cordura, para Ser )

vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação

a seguir. (P.N. — 239)

FIM

           

AO LEITOR:

Se te fizeres assinante de Reformador,

com apenas trinta cruzeiros anuais, ficarás em

contacto mensal e permanente com O movi-

mento espírita do Brasil.

= Se não encontrares, na livraria que ha-

bitualmente te fornece, o livro espírita que de-

sejas, faze-nos o teu pedido e imediatamente

o receberás pelo Serviço de Reembolso Postal.

Se te interessas pela aquisição de todas

as novidades que editamos, inscreve-te como

candidato às novidades e recebê-las-ás logo

que saiam do prelo; sem aumento de preço.

RUA FIGUEIRA DE MELO, 410

RIO DE JANEIRO — BRASIL

    



 

FRANCISCO CANDIDO XAVIER

Romances de Emmantel :

Paulo e Estêvão

                        

Uma das maiores obras mediúnicas no gênero,Não é um romance — como bem explicou Emma-nuel —mas a biografia viva, detalhada e sincerado extraordinário amigo dos gentios — Paulo deTarso, e de Estêvão, o grande mártir do Cristia-nismo nascente, ignorado quase, sem o qual, entre-tanto, não teríamos O Saulo, como diz o Autor.Outras Personagens, conhecidas umas, desconheci-das outras, Surgem no extenso relato dos primeiroslabores cristãos.

Renúncia

“Este é um livro de sentimento, para quemaprecie a experiência humana através do cora-'ção” — declarou Emmanuel, o Autor, que nos:transporta ao século de Luís XIV para apresentarAlcione, protagonista do romance, meiga figura de.anjo que se enclausurou na carne para a regenera-ção de um grupo de seres impenitentes. “Para as.almas sinceras, que ainda solucem nos laços dodesânimo e do desalento, a história de Alcione é um+ )bálsamo confortador.”
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FRANCISCO CANDIDO XAVIER

Há dois mil anos...
O Espírito de Emmanuel descreve a sus pasSagem pela Terra, quando fora o orgulhoso senadorPúblio Lêntulus, ao tempo de Tibério, de quem foilegado na Palestina, onde conheceu a Jesus.
O livro, romance real de alto valor literário,retrata admirâvelmente a Roma dos Césares, omartírio dos primeiros cristãos no Circo Máximo,o nefando reinado de Nero, as pregações de Jesus,Os acontecimentos ligados à crucificação do Mestre,a destruição de Jerusalém e de Pompeia, e inúme-ros outros fatos de um passado histórico de há dois |mil anos, apresentando sempre profundos ensina-mentos para a nossa formação espiritual.

S0 anos depois
E' a continuação das lutas redentoras de Em- )manuel, que, pela reencarnação, volta à arena ter-

restre sob a veste humilde de escravo, acompanhado
de outras personagens de Há Dois Mil Anos...,
salientando-se à figura sublime de um coração femi-
nino que se divinizou no sacrifício e na abnegação.

 



 

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Ave, Cristo !
Naquele estilo em que todos nos deleitamos,

entremeado, aqui e ali, de poesia e de sublimado

amor, repleto de lances dolorosos e comovedores,

exuberantes de ensinamentos, dá-nos agora o Es-

pírito de Emmanuel o seu novo livro — AVE, CRIS»

TO! — obra que nos descreve, sob a forma de

romance, acontecimentos desenrolados no III século

do Cristianismo, em várias cidades, principalmente

em Lião, terra que mais tarde serviria de berço ao

Codificador do Espiritismo, E,

Felizes somos todos os que podemos alegrar o |

espírito com a leitura dessa portentosa obra de 376

páginas rutilantes, mas feliz também deve sentir-se

o iluminado Autor por lhe ter sido possível encon- |

trar, em Francisco Cândido Xavier, o instrumento.

à altura do trabalho que nos desejava transmitir,

Não temos dúvida de que este novo romance

impressionará tanto quanto aquele outro monumen-

to, hoje já publicado em três línguas — o “Há dois|

                          

Rui Barbosa — “palpitam, oram, sangram, empas |

lidecem, abrasam-se, enoitam-se, tempesteiam, aos
. vw

olhos do leitor fascinado”.

 

  

FRANCISCO CANDIDO XAVIER

Emmanuel
O esclarecido Autor, cujo nome intitula a obra,

doutrina a Fé e a Ciência, corrigindo, aqui e ali,
preconceitos, dogmatismos e fanatismos.

“A saúde humana”, “A Tereja de Roma na,
América do Sul”, “As pretensões católicas”, “As
investigações da Ciência”, “Civilização em crise”,
“Corpo espiritual” — são alguns dos 36 inigualá-
veis capítulos dessa obra altamente educativa, in-
dispensável a todo estudioso espírita.

Suas edições sucessivas confirmam ser uma
obra mui querida do público.

Vinha deLuz
Brinda-nos o bondoso e iluminado Espírito de

Emmanuel com um repositório de magníficas lições,
que muito falam à alma humana, mostrando-lhe o ca-
minho que a poderá conduzir a um porto mais bonan-
goso e feliz.

“Caminho, Verdade e Vida”, “Pão Nosso” e “Vinha
de Luz” são o Novo Testamento vivificado para os
tempos modernos, a conclamar-nos para a Vida Mais
Alta. Aprendamos o ABC do amor em suas páginas,
€ viveremos felizes.
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Francisco O, Xavier

GOTAS DE LUZ

O título desta obra
condiz perfeitamente
com o seu alto valor
doutrinário. Seu autor,
o Espírito de Casimiro
Cunha, com aquela sim- é
plicidade que o distin-
gue, envia-nos quadras |.
admiráveis, cheias de fi-
losofia, de uma filosofia
acessível a todos, sim-

— ples e elevada, e que
caem em nossos corações

chagados quais gotas de
luz balsamizantes, |

PEROLAS DO ALÉM

Coletâneas de cente-
nas de pensamentos ex-
traídos das obras me-
diúnicas de Francisco
Cândido Xavier, e cata-
logadas alfabêticamente
de acordo com os as-
súntos, o que traz aos
consulentes notáveis fa-
cilidades de rapidez e
comodidade.

E' assim um verda-
deiro dicionário de subs-
tanciosos ensinamentos,
de que inteligentemente
nos podemos servir em -
nossas palestras e es-
critos, para o esclareci-
mento geral,

a 
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Fernandode dacerda

Do Pais da Luz
Grandes escritores da Língua Portuguesa for-

mam a legião de Espíritos que transmitem cerca

de mil páginas, em quatro volumes, identificando-se

por todos os modos aos «mortos» da Terra.

Mesmo sem adotar as ideias espíritas, nenhum

leitor desses volumes deixará de sentir-se pene-

trado da força convincente, da evidência dessas

manifestações, testemunho e prova de que o Es-

pírito prossegue a vida inteligente e interrompida

na Terra,

Nos quatro volumes há mensagens

dos Espíritos:

Eça de Queirós, Camilo Castelo Branco, Helio-

dóro Salgado, Napoleão, Júlio Dinis, Alexandre

Herculano, João de Deus, Emile Zola, César Cantu,

Visconde de Seabra, Antônio Castilho, Vitor Hugo,

Fontes, Padre Antônio Vieira, Leão XIII, Antero

de Quental, Almeida Garrett, Basílio da Gama,

Leão Tolstoi, Artur Azevedo, Mendes Leal, Latino

Coelho, Allan Kardec, Teresa de Jesus, Frei Bar-

tolomeu dos Mártires, D. Pedro de Alcântara, Vis-

conde de Ouro Preto, e outros.
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