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ESTUDANDO O DINHEIRO
Emmanuel
Não é a autoridade que solapa a elevação do Espírito. É o abuso do poder
Não é a inteligência que destila o veneno intelectual. É a maldade com que a mobilizamos.
Não é o tesouro verbalístico que abre feridas naqueles que nos ouvem. É o modo com que arremessamos o estilete da palavra.
Não é a beleza da forma que gera o fel do desencanto. É a vaidade com que malbaratamos no
desequilíbrio.
Assim também não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia. É a nossa maneira
de empregá-lo, quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso, através da ação diligente na fraternidade e do devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida.
O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo, é gota de leite à criança desvalida, é remédio
ao doente, é agasalho aos que tremem de frio, é socorro no lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplicam atividade digna, é amparo aos animais e proteção à natureza.
O cofre forte nas garras da sovinice é metal enferrujado, suscitando a penúria, mas um vintém no
serviço de Jesus pode converter-se em promissora sementeira de paz e felicidade.
Não amaldiçoes o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo, sob a inspiração do Cristo, e todas as tuas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com teu esforço, na edificação do Reino de Deus.
(Apontamento:
O irmão Emmanuel nos alerta para a aplicação correta do dinheiro, dos bens materiais que possuímos. Podemos fazer correto uso e aplicação, para isto basta caminharmos e praticarmos ações fundamentadas na Lei
de Deus, mas será que conhecemos a Lei de Deus? A lei dos humanos, quer seja a legal ou de comunidades
exclusivas, normalmente se situa muito longe da Lei de Deus, pois esta é de aplicação eterna e aquela é pra
atender ao nosso imediatismo material...)
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APRESENTAÇÃO
Beatriz Peixoto Galves
São Paulo, 20 de setembro de 1995.
Prezado Leitor;
Com as cinquenta trovas que este livro apresenta, mais uma vez podemos nos deleitar com o inconfundível estilo de Cornélio Pires, incansável trabalhador da espiritualidade. E isto, graças à
boa-vontade e disposição de nosso querido Chico Xavier que, respeitando sua própria condição
pessoal, recebeu as trovas uma por noite e uma por dia, ditadas por seu amigo Cornélio.
Deste modo, iniciando-se em 23 de agosto, até 18 de outubro de 1995, com alguns intervalos, foi
produzido o material que se segue, o qual é início de uma série de comunicações com que Cornélio Pires se tornou mais uma vez; presente entre nós.
Que o leitor possa desfrutar das palavras do emérito jornalista e espírita, que tão bem sabe representar e expressar a Alma do Povo Brasileiro!
Muita Paz.
(Apontamento:
Quando a irmã Beatriz se refere à alma do povo brasileiro, podemos entendê-la no sentido de uma ingenuidade simplória, sem maldade, mas antes trigueira, faceira... Multirracial por excelência e destinação, apesar
dos saudosistas de todas as cores das encarnações pretéritas... Como ela nos convida ao desfrute, façamos...)
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PÁGINA DE GRATIDÃO
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER.
Uberaba, 10 de outubro de 1995.
Obrigado; Cornélio amigo!...
Você me visitou em setembro findo e solicitou o nosso concurso para a formação de um pequeno
livro de trovas.
- Como? - respondi, - não posso escrever senão bilhetes rápidos. Os 85 janeiros me pesam no
corpo e qualquer esforço provoca a presença da angina...
- Mas você pode ouvir-me... Desejo apenas transmitir, por você, algumas trovas... Falarei ao seu
ouvido... Uma trova por dia, uma por noite... Poucas palavras... Isso não será motivo de preocupação para seu médico, que é, realmente, um abnegado companheiro...
- Se é assim, - comentei, - creio que posso estar ao seu dispor, de vez que não posso sair da minha cadeira de doente.
E você, caro amigo, noite a noite, no horário de nossas preces, veio ao meu lado e segredou a
trova.
Uma por uma.
Cinquenta noites consecutivas...
Você parou na trova de número cinquenta.
E aqui estão em livro.
Também eu acho curioso dizer:
- Um livro pelo ouvido...
Creio que tudo está conforme o seu desejo.
Só me cabe repetir: Cornélio amigo, muito obrigado! E que Deus nos abençoe.
(Apontamento:
A mediunidade apresenta inúmeras características, todas afetas a necessidades do Espírito encarnado. Neste
caso apresenta-se a psicografia auditiva – o irmão Chico Xavier era um multimédium -. O estudo das formas
de manifestação das características de mediunidade nos auxilia a colaborar com os médiuns, quer sejam ativos ou não, e permitir um tranquilo desempenho de seus trabalhos.)
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AFIRMAÇÕES
Cornélio Pires
Afirmação que interessa
Tanto ao fraco quanto ao forte:
Quem açambarca a fortuna,
Desconhece a lei da morte.
A bica do maldizente
Que vive de reprovar;
É igual à boca da noite,
Que ninguém pode fechar.
03 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Duas qualidades erradas e que devem merecer muita atenção do encarnado: apego aos valores materiais e a
maledicência. Quando nos prendemos às posses materiais, estamos montando a nossa bagagem para o outro
mundo, onde carregaremos esse fardo de intranquilidades por muito, mas muito tempo! Com referência à
maledicência se pode dizer que, nas cidades espirituais não há nada parecido, portanto o destino dos maledicentes não é este...)
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ATEUS
Cornélio Pires
Existem humanos famosos,
E muitos deles ateus,
Esquecidos de que moram
No grande Mundo de Deus.
(Apontamento:
O deus daqueles que não acreditam num Pai Eterno se chama ‘acaso’. Por acaso você o conhece? Enquanto
não acreditarmos na existência do Espírito – que somos nós mesmos! -, como poderemos crer na existência de
Deus?)
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COMPUTADOR
Cornélio Pires
Computador é progresso,
Facilidade de ação,
Prodígio da inteligência,
Mas precisa direção.
08 de outubro de 1995.
(Apontamento:
A tecnologia é uma maravilha quando corretamente utilizada, mas como somente a usamos por interesses
mesquinhos e perda de tempo, pagaremos a fatura em próxima etapa...)
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AUTORREALIZAÇÃO
Cornélio Pires
Sem sofrimento em nós mesmos,
Não se sabe o que se é,
Não se sabe da ingenuidade
Nem se sabe se tem fé.
A pessoa ponderada
Aceita o dever, age e pensa;
Não exagera perguntas,
Falar demais é doença.
17 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Consideremos todas as preocupações como sofrimentos e descobriremos o seguinte: caso sejam de ordem material, não acreditamos no nosso amanhã e, não nos conhecemos, somos ingênuos e descrentes caminhando
para os precipícios da existência. Quando aceitamos e são de ordem espiritual, apenas meditamos e seguimos
confiantes...)
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AUXÍLIO
Cornélio Pires
Quem quiser auxiliar
De qualquer modo auxilia;
Quem não quer, manda fazer
Ou deixa para outro dia.
(Apontamento:
Este é um típico problema das comunidades, sejam elas quais forem. Aqueles que têm muito trabalho, sempre
estão dispostos a ajudar. Aqueles que têm pouco trabalho, sempre arrumam uma desculpa!)
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OFENSA
Cornélio Pires
Coração nobre agredido
Na irritação não se encosta,
Se já possui fé em Deus,
Dá silêncio por resposta
29 de setembro de 1995.
(Apontamento:
Quando atingimos um bom conhecimento da Lei de Deus, nós caminhamos mais tranquilos e entendemos as
dificuldades de nossos irmãos de jornada evolutiva espiritual. Ao endereçarem dardos contra nós, apenas nos
desviamos e... Calados, continuamos em nossa jornada!)
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CORREIO DO ALÉM
Cornélio Pires
Quando o mundo entra na guerra
A vida é dura peleja,
A Ciência apoia a morte
E a consciência fraqueja.
Ensina a qualquer criatura
O amor, o trabalho e a prece,
O estudo é de pouco em pouco,
Saber demais enlouquece.
23 de agosto de 1995.
(Apontamento:
Vivendo num mundo de guerras diversas, nós devemos nos dedicar aos estudos e incentivar aos irmãos para
estes mesmos objetivos, mas sempre com naturalidade, sem pressa ou opressão! Caminhar sereno e confiante
nos estudos e no estudado, fazendo aquilo que for possível nesta encarnação, esse é um caminhar cristão!)
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DIVINO AMOR
Cornélio Pires
Fenômeno admirável
Para os crentes e os ateus;
Notar em cada pessoa
A paciência de Deus.
(Apontamento:
Não é que a pessoa exiba uma paciência divina, é a paciência divina para com essa pessoa! Devemos, dentro
das nossas limitações, adquirir essa paciência divina e caminharmos confiantes na Lei de Deus.)
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ANOTAÇÕES DO CAMINHO
Cornélio Pires
No que fazer e fizeste
Registra em paz o que tens;
Há muitos bens que são males,
Muitos males que são bens.
28 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Somente um caminho pode nos aclarar sobre os valores reais das nossas ações, esse caminho é o dos estudos
continuados e constantes, tranquilos, da Doutrina dos Espíritos, sua meditação e prática de ações já possíveis.
Portanto, somente com os estudos é que saberemos distinguir o certo do errado.)
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DUPLA DA VIDA
Cornélio Pires
Eis uma dupla correta
Que na vida é sempre clara:
O sofrimento nos une,
A opinião nos separa.
(Apontamento:
Todos nós sofremos, seja lá o que entendermos por sofrimento. Porém o desconhecimento nos leva a considerações diferentes, às vezes até opostas, das razões desses sofrimentos. Quem sabe sofre muito menos...)
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ORGULHO
Cornélio Pires
O orgulho é uma enfermidade
Na pessoa o que se aferra,
Doença que a vida cura
Usando emplastros de terra.
04 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Quando usamos remédios materiais para as doenças espirituais, os resultados somente podem ser desastrosos...)
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ENFERMOS
Cornélio Pires
Da multidão dos enfermos
Que sempre busco rever
O doente mais doente
É o que não sabe sofrer.
(Apontamento:
Aqueles que não sabem sofrer é porque não sabem a razão de estarem sofrendo. Ao conhecer as razões de sofrermos hoje os resultados das ações de ontem, o sofrer é mais suave...)
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CONVITE
Cornélio Pires
Convidado para a festa
Não se adianta, nem demora,
Nunca surge tarde ou cedo,
Dará presença na hora.
07 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Não devemos nos apressar nas ações que julgamos corretas, devemos fazê-las tranquilos e lúcidos. Mas também não devemos postergar a realização dessas ações por julgamentos dúbios, do tipo; não me julgo preparado... Nunca estaremos preparados se não realizarmos as ações, não importa se erramos na primeira vez, refaçamos quantas vezes forem necessárias até fazermos corretamente!)
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ESTRANHEZA
Cornélio Pires
Tive um amigo, o Batista,
Tão nobre quanto sensato;
Quis falar-lhe em certa lista,
Batista "caiu no mato".
(Apontamento:
A nobreza pode ser uma bela demão de cultura, a sensatez pode ser um disfarce para a desconfiança alheia.
Somente saberemos a verdade na hora da colaboração fraternal, nesta é que saberemos a real disposição,
nossa e a dos irmãos.)
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INDAGAÇÃO
Cornélio Pires
Pensando muito na vida,
Reflito comigo a sós:
Por que os vivos sentem medo,
Se todos virão a nós?
13 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Assombração, fantasma, alma penada etc. são os nomes que damos aos desencarnados, quando não temos conhecimento. Como nos sentiríamos, desencarnados, com esses apelidos que nós mesmos nos damos?)
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ELUCIDAÇÃO
Cornélio Pires
Queremos estar com Deus
Seguindo por linhas curvas,
O Céu, porém, não se mostra
Sobre um lago de águas turvas.
(Apontamento:
Podemos até falar que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas aqui se refere ao caminho que nós fazemos
para a nossa evolução espiritual, caminhos curvos, muitos são círculos inacabáveis... Como é que poderemos
estar com Deus nesses, nossos, caminhos? Mas, embora nós estejamos sem Deus, Deus sempre estará conosco!)
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LEMBRANÇA OPORTUNA
Cornélio Pires
Não te irrites, nem fraquejes;
Quando mais te desconfortas,
A tua vida é uma casa
Com saída de cem portas.
14 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Irritamos-nos com os acontecimentos da vida, mas fraquejamos nas atitudes necessárias à solução. Temos o
livre-arbítrio total para escolher as saídas, porém não queremos as portas estreitas...)
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FÉ EM DEUS
Cornélio Pires
Muitas fortunas se extinguem,
Pessoas mudam de nível,
Somente a fé viva em Deus
É um tesouro inexaurível.
(Apontamento:
Quando nos apoiamos na verdade dos bens materiais sofremos quedas terríveis. Mas as verdades espirituais
nos socorrem sempre e nos mantém tranquilos.)
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ANOTEMOS
Cornélio Pires
No corre-corre dos humanos
Há quadros fenomenais.
Anota: Quem sabe menos;
É quem fala muito mais.
02 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Deus, pela Natureza, nos ensina. Duas pernas para bastante caminhar, dois braços para muito fazer, dois ouvidos para bem ouvir, dois olhos para claramente ver, duas narinas para gostosamente aspirar. Mas tudo isso
deve ser enviado ao único cérebro que, analisando friamente, prevê ações e envia seus resultados ao único coração e, este, reveste as ações com o sentimento amoroso de seu estoque, e decide: Faça-se! O resto é lerolero...)
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FUTURO
Cornélio Pires
Até que haja na Terra
Limpeza de alma segura,
Todos nós carregaremos
Um pouco de loucura.
(Apontamento:
É bom que guardemos essa informação do irmão Cornélio, pois o nosso pouco de loucura pode ser muito para
os outros, assim como podemos achar que os outros estão muito loucos...)
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CASOS OCULTOS
Cornélio Pires
Existem casos ocultos
Nos corações intranquilos
Que, a benefício dos outros,
Não se deve descobri-los.
10 de outubro de 1995.
(Apontamento:
O respeito ao livre-arbítrio do segredo. Cada um tem o direito de esconder seus segredos e devemos respeitálos. Quando nos propomos ao auxílio, devemos aguardar a livre manifestação do irmão, nunca forçar...)
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NA ESCOLA
Cornélio Pires
Falou a mestra ao menino:
"Você chorando é mais chato".
Mas o menino morreu
De escorpião no sapato.
"Adeus, adeus!... Disse Antônio".
No enterro de Nino Pardo...
O morto disse, porém,
"Muito breve aqui te aguardo".
06 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Correto o ditado popular: o peixe morre pela boca. Que tal verificarmos como anda nossa boca? Ou devemos
morrer por causa dela?)
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NOBREZA
Cornélio Pires
Diz o mundo que a nobreza
Nasce de berço opulento,
Mas qualquer pessoa é nobre,
Conforme o procedimento.
(Apontamento:
Tem a nobreza da madeira podre recoberta por verniz, e tem a nobreza nua do mármore puro. Qual delas
nos agrada?)
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DIRETRIZ
Cornélio Pires
Quem quiser saber o início
Das grandes obras do Bem,
Procure ajudar aos outros,
Nem fale mal de ninguém.
01 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Somente podemos ajudar quando conseguimos o conhecimento moralizado, assim sendo, estaremos ajudando
de conformidade com a Lei de Deus. Em caso contrário poderemos mais atrapalhar do que ajudar, no caso
acima é falando coisas erradas...)
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NOTAS DA VIDA
Cornélio Pires
Certo sábio disse, um dia,
Esta sentença perfeita:
"Experiência sem dor
Raramente se aproveita".
Silêncio é um amigo certo,
Guardando virtudes raras,
No entanto, a palavra livre,
Às vezes, tem muitas caras.
28 de agosto de 1995.
(Apontamento:
Dizer que sabe sem passar pela situação, é suposição, pois somente a experiência é que nos diz os fatos reais.
Em boca fechada não entra mosca, façamos assim e não teremos que engolir nossas palavras mal ditas...)
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PASSOS DO CAMINHO
Cornélio Pires
Sociedade é um jardim
De expressão risonha e bela;
Entretanto, a convivência
Exige muita cautela.
Se alguém te fere ou abandona,
Desculpa e segue adiante,
A ingratidão de um amigo
É uma dádiva importante.
31 de agosto de 1995.
(Apontamento:
Lembrar que num jardim existem flores belas, delicadas e outras com, também, espinhos. O vento da vida
pode fazer os espinhos arranharem outras flores, mas elas, sempre, continuam juntas e formosas. Tentemos
nos lembrar desse exemplo da Natureza e, se queremos possível, vamos segui-lo!)
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PROVAÇÃO
Cornélio Pires
Não te revoltes se levas
Uma existência sofrida,
A provação, quando chega,
Age em defesa da vida.
A imprudência nos assalta,
O apetite nos domina...
Em seguida nos entregam
Aos tratos da Medicina.
25 de setembro de 1995.
(Apontamento:
A provação pode ser bem ou mal sofrida, mas é bom lembrar que a Lei de Deus é justíssima! Não sejamos
imprudentes, pois colheremos amargos resultados e, depois, iremos reclamar de quem?)
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PROVÉRBIO
Cornélio Pires
Provérbio antigo que achei,
Entre nobres companheiros:
"O avarento passa fome
Para luxo dos herdeiros".
(Apontamento:
A avareza é o maior castigo que nós nos autoaplicamos. Ao final da vida, ou do outro lado, constataremos a
inutilidade de nossa avareza, pois os que ficaram malbaratam em futilidades toda a nossa burra e mesquinha
economia.)
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FUGA
Cornélio Pires
"Quando eu morrer venho ver-te...".
Disse Lino a João Jessé.
Lino morreu... Veio vê-lo,
Mas o amigo deu no pé.
13 de outubro de 1995.
(Apontamento:
O nosso desconhecimento das coisas do mundo espiritual nos fazem protagonizar comédias ridículas. Os Espíritos que nós podemos ver, com seu perispírito, não podem fazer qualquer mal a nós, salvo se assim o permitirmos...)
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REALIDADES
Cornélio Pires
Em juízo claro e são,
Em muitos casos desmente
Os louvores que nos dão.
Não se apaga fogo algum
Com jatos de gasolina,
A cólera inutiliza
O verbo de quem ensina.
23 de setembro de 1995.
(Apontamento:
Quando conhecemos a Lei de Deus, torna-se mais difícil sermos enganados pelo ‘canto da sereia’. A fé raciocinada é anteparo filtrante, o mais potente, dos louvores de ocasião. Com a Lei de Deus nos tranquilizamos,
portanto nada de raivinhas...)
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RIMAS DA VIDA
Cornélio Pires
Em questões de livre-arbítrio,
Discernimento é preciso;
Todos temos liberdade,
O que nos falta é juízo.
Ante a Lei de Causa e Efeito
Que nos libera ou detém,
Há muito bem que faz mal,
Muito mal que produz o Bem.
01 de setembro de 1995.
(Apontamento:
Questão delicada em nosso estágio evolutivo espiritual; não queremos respeitar o livre-arbítrio dos irmãos.
Caso tenhamos conhecimento da Lei de Deus, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito são bem entendidos e
respeitados. Estudemos a Doutrina dos Espíritos para adquirir o conhecimento da Lei de Deus!)
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ROGATIVAS
Cornélio Pires
Multidões rogam a Deus
O que se lhes faz preciso...
Nunca vi alguém pedir
O conserto do juízo.
A Terra não sofreria
Fome e conflitos fatais
Se os humanos falassem menos,
Procurando servir mais.
11 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Mais uma vez, e como sempre, paramos no desconhecimento da Lei de Deus. Como Deus, ao nos criar, deunos a inteligência, nada mais precisamos Dele do que conhecer as Suas leis, a Lei de Deus! Nada de pedir, pois
Ele nos dotou com a qualidade especial para resolver toda e qualquer situação, somente depende de nossa
vontade e atitudes, portanto; façamos com inteligência!)
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SABEDORIA E CIÊNCIA
Cornélio Pires
Observando a mim mesmo,
Anoto em linhas gerais;
Os nossos irmãos mais loucos
Estão fora de hospitais.
Sabedoria só age
No que for justo e preciso;
Mas a Ciência, por vezes,
Age fora do juízo.
29 de setembro de 1995.
(Apontamento:
Realmente, muitas das nossas atitudes são loucuras... Confiar na sabedoria, que não se tem, é uma loucura
consciente. A sabedoria do sábio diz: quanto mais sei, mais sei que nada sei! Ciência é técnica, não é sabedoria!)
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SOBRE CIÊNCIA
Cornélio Pires
Ciência quando é demais
Sem a fé que não se cansa,
Tanto pesquisa e divaga
Que entra na insegurança.
(Apontamento:
A norma da ciência é a exatidão, mas não há exatidão exata sem conhecer tudo. Será que a ciência e o cientista estão conscientes disso? Cada nova descoberta abala as exatidões científicas, mas será que abala o orgulho
e o egoísmo dos cientistas?)
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SOVINICE
Cornélio Pires
Com tamanha sovinice,
O avarento João Elias
Morreu e agarrou-se ao cofre
Por mais de trezentos dias.
(Apontamento:
No CEU estão inúmeros irmãos guardando aflitos os seus cofres cheios de moedas. O desequilíbrio espiritual
faz plasmar as ilusões nas quais estacionamos por largos tempos...)
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SORTE
Cornélio Pires
Vinha do enterro do avô,
Mas jogou na loteria;
Ganhando cem mil reais,
Antônio chorava e ria.
12 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Situação interessante e que merece uma pergunta: Por que e para quê ele ganhou o dinheirão? Somente o
tempo mostrará os resultados, estes poderão ser úteis ou danosos ao ganhador. Como será que nos comportaríamos nesta situação?)

43

CONCLUSÃO
Cornélio Pires
As minhas trovas de agora;
Não guardam nada de novo,
São pensamentos dos sábios;
Com pensamentos do povo.
Estes versos me nasceram
Na intimidade do peito,
Se alguém lhes der atenção;
Fico grato e satisfeito.
18 de outubro de 1995.
(Apontamento:
Assim como Salomão, no Eclesiástico: nada de novo eu vi sob o céu! O irmão Cornélio também repete os avisos milenares, podemos aceitar e praticar ou apenas ler e... Esquecer!)
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