1

COMO EU ENTENDO
CALENDÁRIO ESPÍRITA
Valentim Neto - 2015
(Revisão de expressões e apontamentos)

vale.aga@hotmail.com

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
Espíritos Diversos

2

ÍNDICE
SERVIR COM JESUS 4
FRASES 5

3

Tudo está sendo analisado pelas
Forças Superiores que dominam a vida.
Emmanuel
(Anotações:
É importante que saibamos disso, pois sempre estamos utilizando o nosso livre-arbítrio... Assim sendo, a partir dessa informação, é bom que tomemos cuidado nas nossas resoluções, pois tudo está sendo anotado para
quando lá chegarmos sermos autoanalisados!)
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SERVIR COM JESUS
Bezerra
Imaginemos larga região de trevas em que se arrojaram irmãos nossos imprevidentes e sofredores.
Nessa estranha paisagem repontam espinheiros agressivos e furnas inquietantes, nos quais
companheiros nossos jazem agoniados, a esmorecerem de desalento e de fome.
Nada além da sombra, que lhes impede a tranquilidade e cerceia a visão...
Mentalizemos alguém que possui humilde lanterna, capaz de fazer luz, a descer do próprio
conforto para ajudar...
Aqui levanta os caídos, além soergue os que chafurdam em desespero...
Agora, mitiga a sede dos que perderam toda a esperança, depois improvisa remédio e pão,
assistência e alegria aos que gemem, angustiados, sob as garras da prova...
Semelhante paisagem, meus filhos, é, sem dúvida, o retrato dos padecimentos humanos e
esse alguém providencial, com bastante amor para esquecer-se e alumiar os que choram ensandecidos pela névoa da ignorância ou da enfermidade, da expiação e da dor, será sempre aquele
coração que use dinheiro e consolo, possibilidade e cultura no auxílio ao próximo tombado em
necessidade.
Lembremo-nos disso e consoante as nossas obrigações, diante da caridade com o Cristo,
acendamos a nossa lanterna, qualquer que seja o tamanho e façamos luz.
(Anotações:
O irmão Bezerra nos confirma a enorme validade de qualquer auxílio prestado a um irmão necessitado, E
por que ‘qualquer’ auxílio? É que ‘qualquer’ auxílio, por menor e mais insignificante que o classifiquemos,
tem uma classificação especial no mundo espiritual; aquela da boa-vontade e ação efetiva! Nós podemos praticar corretas ações materiais ou espirituais, dirigidas ao físico ou ao Espírito, o tamanho nunca deve ser medido por este lado, deixemos a medição e aferição para quando lá chegarmos. O fundamental, para todos nós
é: Praticar ações em benefício de irmãos...)
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FRASES
Agradeça a Deus a bênção da vida. Pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo, por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades.
Sinal Verde. André Luiz
Não te enganes com o esmero de superfície. Que dizer do motorista que primasse por exibir um
carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado ao volante?
Livro da Esperança. Emmanuel
Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito; contudo, buscando a
palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor:
-... “Que te importa a ti? Segue-me tu”.
Palavras da Vida Eterna. Emmanuel
E, sejam quais forem teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral
do Reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa.
Ideal Espírita. Emmanuel
Começa a luta de cada dia, com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e guarda a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência.
Palavras de Vida Eterna. Emmanuel
Coração nobre e prudente,
Servindo, se vê feliz,
Nunca diz tudo o que sente,
Mas pensa tudo o que diz.
Trovas do Mais Além. Antonio Chaves
Enaltecer e louvar
São quais remédios terrenos
Que não se deve aplicar
Nunca demais, nem de menos.
Orvalho de Luz. Lopes Filho
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Preceito exato da vida
A que não foge ninguém:
Cada um vê bem ou mal,
Conforme os olhos que tem.
Orvalho de Luz. Ormando Candelária
Cada manhã na Terra é uma página em branco de que dispõe no livro da vida, para fazer os melhores exercícios e testemunhos de elevação e bondade.
Passos da Vida. Emmanuel
Faze o que deves fazer,
O tempo é vida, porém
Lembra o sol que ajuda a todos,
Mas não adula ninguém.
Trovas do Mais Além. Pedro Silva
Para servir não vaciles
Nem um momento sequer,
Ajudar tardiamente
É próprio de quem não quer.
Orvalho de Luz. Martins Coelho.
Tudo que o humano possui de útil e belo, grande e sublime deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo.
Coragem. Emmanuel
Será justo suplicar o socorro de Deus nas horas de aflição e construir a existência como se Deus
não existisse?
No Portal da Luz. Emmanuel
Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na Terra entre duas pessoas,
convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo de amor.
Sinal Verde. André Luiz
O amor é Deus em seu todo,
Na própria vida disperso,

7
Desde os recessos do lodo
À cúpula do Universo.
Trovas do Mais Além. José Albano
A divina sabedoria nos confere o beneficio da prova, para que venhamos a superá-la e assimilála, em forma de experiência, nunca no objetivo de confundir-nos ou arrojar-nos ao desalento.
No Portal da Luz. Emmanuel
Lembremo-nos de que nas concessões da Providência Divina, o nosso mais precioso lugar de
trabalho chama-se “AQUI” e o nosso melhor tempo chama-se “AGORA”.
Coragem. André Luiz
Faze por dia ou por semana, um horário de serviço gratuito, em auxílio aos companheiros da
humanidade.
Paz e Renovação. Emmanuel
Ninguém espere milagre depois da morte.
Paz e Renovação. Albino Teixeira
Em cada ciclo de vinte e quatro horas, separa diminuta área de tempo, quando não possas fazê-la
mais ampla, para estudo e meditação, silêncio e prece.
Paz e Renovação. Emmanuel
Deixa que a caridade constante e ardente se te irradie do coração.
No Portal da Luz. Emmanuel
Usa as forças que Deus te empresta, na construção do bem porque, amanhã, quando a morte chegar compreenderás por fim, que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste.
Ideal Espírita. Meimei
Não desprezes a possibilidade de visitar os irmãos em doenças ou penúria, pelo menos uma vez
por semana, de maneira a levar-lhes consolação e refazimento.
Paz e Renovação. Emmanuel
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Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para sua capacidade de entendimento e para seus dotes de educação.
Sinal Verde. André Luiz
Amigo suposto em erro,
Não lances condenação;
A roseira não dá rosas
Sem ter raízes no chão.
Trovas do Mais Além. Gastão de Castro
Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a oito ou dez pessoas de ninho domestico, de que modo cumprirá os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade?
Sinal Verde. André Luiz
Na hora de exaltação
Do pensamento infeliz,
A palavra mais exata
É aquela que não se diz.
Trovas do Mais Além. Pedro Silva
Toda pessoa que lesa outra, nos compromissos do coração, está fatalmente lesando a si própria.
Sinal Verde. André Luiz
Onde há fala sem proveito
Sofre o tempo escárnio e furto.
Onde a conversa é comprida
O serviço é sempre curto.
Orvalho de Luz. Casimiro Cunha
Coração é arranha-céu
De condomínio perfeito,
Cada afeição em seu lar,
Cada lar, em seu direito.
Orvalho de Luz. Silveira Carvalho
Enfeite seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor.
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Sinal Verde. André Luiz
Em cada sete dias, qual ocorre ao impositivo do descanso em geral, destaca um deles para ingerir
o mínimo de alimentação, doando o necessário repouso aos mecanismos do corpo.
Paz e Renovação. Emmanuel
Nas formações do dever,
Amemos nosso lugar.
Quem não quer obedecer,
Não serve para mandar.
Trovas do Mais Além. Antonio Chaves
Quando o céu estiver em cinzas a derramar-se em chuva, medita na colheita farta que chegará do
campo e na beleza das flores que surgirão no jardim.
Sinal Verde. André Luiz
Quem espera, desespera
Diz um rifão popular,
No entanto triste daquele
Que não consegue esperar!
Trovas do Mais Além. Lucano dos Reis
Depois de um problema; aguardar outros.
Sinal Verde. André Luiz
Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade.
Paz e Renovação. André Luiz
Semanalmente retira um dia para o trabalho de vigilância absoluta no próprio pensamento e no
próprio verbo, mentalizando e falando exclusivamente no bem dos outros.
Paz e Renovação. Emmanuel
A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas.
Coragem. Emmanuel
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Ideia- música em pauta.
Emoção- força que cria.
O mundo- grande auditório.
O trabalho- a melodia.
Trovas do Mais Além. Toninho Bittencourt
Em matéria de decepções e desilusões, sempre que te vejas à frente daqueles que te ludibriam a
confiança, lembra-te de Jesus e ora por eles; porque, enquanto os que choram lavam os olhos espirituais para a descoberta de novas trilhas de progresso e renovação, no campo da vida, os que
fazem as lágrimas carregarão as correntes invisíveis da culpa, não se sabe até quando.
Paz e Renovação. Emmanuel
A inveja recorda o vento
Passando em fúria, de assalto,
Que açoita com mais vigor
Aqueles que estão no Alto.
Trovas do Mais Além. Colombina
Aprendamos a ouvir, para auxiliar, sem a presunção de resolver.
Opinião Espírita. Emmanuel
Não olhes faltas alheias...
Na Terra, em qualquer lugar,
Não há ninguém que não tenha
Alguma conta a pagar.
Orvalho de Luz. Augusto de Oliveira
Se contratempos te ferem nos assuntos humanos, visita os irmãos enfermos, segregados no hospital, a fim de que possas aprender a valorizar a saúde que te permite trabalhar e renovar a esperança.
Paz e Renovação. Emmanuel
Ensinamento da Lei,
Tão claro quanto se diz,
Quem não sabe contentar-se,
Não consegue ser feliz.

11
Trovas do Mais Além. Pedro Silva
Todos os seus estados e condições, realizações e necessidades podem ser definidos por máquinas, engenhos, instrumentos, aparelhos, laboratórios e fichários da Terra; entretanto, não se esqueça você de que o serviço ao próximo é a única medida que fornece exata notícia do seu merecimento espiritual.
Ideal Espírita. André Luiz
De todos os sentimentos
O amor- esse dom profundo,
É o bálsamo com que Deus
Suprime os males do mundo.
Trovas do Mais além. Auta de Souza
Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete
amar aqueles que nos oferecem o coração.
Sinal Verde. André Luiz
Aquele que grafa uma página edificante, semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece
um apontamento confortador, entretém uma palestra nobre ou estende uma dádiva, recolherá,
cem por um, todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a
vida para a alegria sem fim.
Caminho Espírita. Eurípedes Barsanulfo
A prece, no fundo, encerra
Clara lição, a saber:
Semente lançada à terra,
Que a terra vai devolver.
Orvalho de Luz. Ivan Albuquerque
Veja com bondade e ouça com lógica.
Sinal Verde. André Luiz
Não digas: “sombra sou eu,
Meu sonho é luz que faliu.”
Coração que não sofreu
É selva que não se abriu.
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Orvalho de Luz. Juvenal Galeno
Quem guarda ressentimento,
Por muito que se disfarce,
Termina achando em si mesmo
O jeito de envenenar-se.
Trovas do Mais Além. Silva Lobato.
Sabedoria de Lei
Nas leis da sabedoria:
Quem sabe dizer “não sei”,
Não inventa fantasia.
Orvalho de Luz. Leôncio Correia
Nenhum de nós procure destaque injustificável. Na direção ou na subalternidade baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala discernindo e elucidando, mas auxiliando e
amando sempre.
Livro da Esperança. Emmanuel
É natural que você faça invejosos, mas não inimigos.
Sinal Verde. André Luiz
Desistamos de reivindicações, privilégios, prêmios ou honrarias de superfície, porquanto urge
aspirarmos à medalha invisível do dever retamente cumprido que nos brilhe na consciência e a
carta-branca do livre-arbítrio, que nos amplie o campo de ação no bem puro.
Ideal Espírita. Cairbar Schutel
Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o
mesmo para com os outros.
Sinal Verde. André Luiz
Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe
dará vida melhor.
Sinal Verde. André Luiz
Dos sóis da imensidão às últimas gotas d’água no centro da Terra, tudo o que há de bom e belo
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nasce e vive do trabalho constante.
No Portal da Luz. Emmanuel
Enquanto a Terra não for
De espírito claro e são,
Apenas quem não trabalha
Não conhece oposição.
Trovas do Mais Além. Milton da Cruz
E, sabendo que cada criatura deve ser útil, conforme as faculdades de que disponha, observa o
que fazes com o tesouro das horas, porquanto o tempo chamado “hoje” é recurso em teu favor,
na contabilidade da vida, marcando-te acerto de contas para amanhã.
Ideal Espírita. Emmanuel
Alguém te fere o trabalho?
Olha o tronco se tens fé:
Quanto mais poda no galho,
Mais frutos pendem do pé.
Trovas do Mais Além. Otávio Kelly
Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros.
Sinal Verde. André Luiz
Ninguém susta golpes da ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga fogo a
jorros de querosene.
Paz e Renovação. Emmanuel
Só existe um mal a temer: aquele que ainda exista em nós.
Sinal Verde. André Luiz
Qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve,
igualmente, honrar-se com a crítica do adversário, que o ajuda na solução dos problemas de reajuste.
Passos da Vida. Emmanuel
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Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus amando e
construindo, perdoando e amparando sempre, porque, Deus acima de todas as calamidades e de
todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração.
Coragem. Meimei
Convença-se de que você somente solucionará os seus problemas se não fugir deles.
Paz e Renovação. André Luiz
Inútil gritar contra as próprias dívidas. Imperioso examiná-las com serenidade, para configurar
com elas a maneira mais segura de pagamento.
Paz e Renovação. Albino Teixeira
... Tenhamos a coragem de romper com todas as sugestões de conforto próprio, avançando à
frente.
Paz e Renovação. Batuíra
Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida. Para
que a vida nos abençoe.
Sinal Verde. André Luiz
Não mostre rosto triste. Muita gente precisa de sua alegria para levar alegria aos outros.
Passos da Vida. André Luiz
No banco da Eternidade
Achei um aviso assim:
Perseverança no bem
Dá dividendo sem fim.
Trovas do Mais Além. Boris Freire
Diz-nos a sabedoria de todos os tempos- ajuda-te, que o céu de ajudará-, afirmativa sublime que
nos permitimos parafrasear, acentuando: “ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre”.
Coragem. André Luiz
Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz?
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Sinal Verde. André Luiz
Quem diz que amor não existe,
Que acredita no mal,
Contemple um lírio fulgindo
Na lama de um pantanal.
Trovas do Mais Além. Mário de Azevedo
A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar.
Sinal Verde. André Luiz
Não se afirme infeliz,
Quem crê na força do mal.
Faz do próprio sofrimento
Uma doença mental.
Trovas do Mais Além. Marianna Luz
Humildade é flor sensível
Formada na luz do bem
Que a pessoa perde logo
Quando acredita que tem.
Trovas do Mais Além. Pedro Silva
Sentença clara da vida
Que serve em qualquer lugar:
Quem não dá do que lhe sobra
Nega o que deve pagar.
Trovas do Mais Além. José Nava
Sentença justa que brilha
Entre os avisos da estrada:
Qualquer perdão quando humilha,
É vingança disfarçada.
Trovas do Mais Além. Colombina
A caridade em cada gesto e em cada frase, acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso
que a sabedoria Divina ergueu o cérebro, acima do tronco, por almenara de luz, como a dizer-nos
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que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou
o coração por fiel sublime.
Opinião Espírita. Emmanuel
Quem possui mente segura,
Reconforto, diretriz,
Teto, agasalho, cultura,
Na essência, já é feliz.
Orvalho de Luz. José Albano
Ante os empeços da profissão com que o mundo te honra a existência, consagra alguns minutos a
escutar o relatório dos pais de família, entregues ao desespero por lhes escassearem recursos à
própria subsistência.
Paz e Renovação. Emmanuel
Riqueza tem seus preceitos,
Penúria tem seus artigos
Fortuna faz relações
Pobreza mostra os amigos.
Orvalho de Luz. Albérico Lobo
Suceda o que suceder nas trilhas da vida, em matéria de amargura ou de aflição, ergue a fronte e
caminha para diante, trabalha e aprende, abençoa e serve, porquanto, diante de Deus e à frente
dos companheiros que se nos conservam fiéis, a palavra desânimo é quase sempre o outro nome
da ingratidão.
Paz e Renovação. Emmanuel
Nos desacertos do mundo,
Vejo um traço singular:
O erro maior de alguém
É crer-se livre de errar.
Trovas do Mais Além. Correia de Araújo
Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão.
Sinal Verde. André Luiz
E não digas que a serenidade expressa fraqueza ante cultores da violência, qual se não tivesses
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brio para a reação necessária, porque é preciso muito mais combatividade interior para dominarse alguém ao colher ofensas e esquecê-las do que para assacá-las ou devolvê-las, a detrimento do
próximo.
Coragem. Emmanuel
Caridade, onde estiveres
Lenindo as dores de alguém,
Onde sirvas, onde fales,
Jesus estará também.
Orvalho de Luz. Auta de Souza
Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor com que lhe desejas felicidade maior.
Paz e Renovação. Emmanuel
Despeito- um tirano oculto
Que faz vítimas sem fim.
Nos símbolos da Escritura,
A inveja matou Caim.
Trovas do Mais Além. Fidélis Alves
Dá de teu campo de amor,
Tanto aos santos quanto aos brutos,
As árvores não conhecem
Quem lhes colhe os próprios frutos.
Trovas do Mais Além. Fidélis Alves
Nunca admita que o bem possa ser praticado sem dificuldade.
Paz e Renovação. André Luiz
Quando o tédio te procura, vai à escola da caridade, ela te acordará para as alegrias puras do bem
e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias.
Coragem. Emmanuel
Não creias que possas desfrutar, em caráter permanente, de benefícios que não plantaste.
No Portal da Luz. Emmanuel
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Felicidade é lavoura
Em que servir é dever
Tanto mais a gente planta
Quanto mais pode colher.
Trovas do Mais Além. Deraldo Neville
O trabalho digno é a cobertura de sua independência.
Sinal Verde. André Luiz
Amigo, você já reparou o efeito renovador de um sorriso?
Ideal Espírita. Valérium
Se você tem qualquer mágoa remanescente da véspera, comece o dia, à maneira do sol:
- Esquecendo a sombra e brilhando de novo.
Sinal Verde. André Luiz
Trabalho será sempre o prodígio da vida criando reconforto e progresso, alegria e renovação.
Coragem. Emmanuel
O braço sem capitalEngelho que se amofina
O capital sem o braçoCachoeira sem usina.
Orvalho de Luz. Albérico Lobo
Na morte, convém saber,
É novo câmbio a seguir.
Quem guardou, toca a perder,
Quem deu, vem a possuir.
Orvalho de Luz. Américo Falcão
Amor puro, - dom perfeito, Não muda seja onde for.
Amor que morre no peito
No fundo não era amor.
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Trovas do Mais Além. Sabino Batista
Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam.
Sinal Verde. André Luiz
Não critique, auxilie.
Sinal Verde. André Luiz
Se tempestades sempre novas te vergastam o Espírito, continua semeando... E, se banimentos e
solidão devem constituir a herança transitória do teu destino recorda o divino semeador que, embora piedoso e justo, preferiu a cruz por amor à verdade. E prossegue semeando, mesmo assim,
na certeza que Deus te basta, porque tudo passa no mundo, menos Deus.
Ideal Espírita. Meimei
Quando a rosa se desabotoa na paisagem, não quer saber quantos espinhos se lhe cravam na haste; espalha perfume e beleza, atenta às finalidades para as quais se vê nascida.
Passos da Vida. Emmanuel
No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória.
Sinal Verde. André Luiz
Lembra-te de que o débito da ternura e da gratidão jamais termina.
No Portal da Luz. Emmanuel
Sofremos, sim... Mas nem tanto...
A dor mais dura e feroz
É a dor do orgulho ferido,
Rugindo dentro de nós.
Orvalho de Luz. Eugênio Rubião
Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um.
Sinal Verde. André Luiz
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Alegria de uma casa
Tem este preço comum:
Um tanto de caridade
Da parte de cada um.
Orvalho de Luz. Múcio Teixeira
A humildade é um anjo mudo.
Sinal Verde. André Luiz
Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível.
Coragem. André Luiz
Abriga-te na humildade,
Não busque mundana estima.
O ouro afunda no mar,
A palha fica por cima.
Orvalho de Luz. Regueira Costa
Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro.
Sinal Verde. André Luiz
Quem diz que o tempo traz apenas ilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se.
Sinal Verde. André Luiz
Tudo vence no caminho
Mesmo os empeços mais vastos,
Quem traz a cabeça nova
Em cima dos ombros gastos.
Orvalho de Luz. Teotônio Freire
Mero dever melhorar-nos, melhorando o próprio caminho em regime de urgência. Todavia, abstenhamo-nos do hábito de remexer inutilmente as feridas, alargando-lhes a extensão.
Paz e Renovação. Emmanuel
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O amor verdadeiro auxilia sem perguntar.
Sinal Verde. André Luiz
Ciência clara do acerto
Enfeixada em nota breve:
Distinguir o que se pode
Daquilo que não se deve.
Trovas do Mais Além. Boris Freire
Ame sem exigências, aceitando as criaturas queridas como são, sem pedir-lhes certificados de
grandeza.
Paz e Renovação. André Luiz
Dos conceitos sobre o amor
Tenho este por mais nobre;
Com amor o pobre é rico,
Sem amor o rico é pobre.
Orvalho de Luz. Toninho Bittencourt
Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer
no bem e servir com amor.
Paz e Renovação. Bezerra de Menezes
(Anotações:
Inúmeras vezes necessitamos de uma citação ou de um trecho orientativo para decisões que precisamos tomar. Este livro cumpre satisfatoriamente essa finalidade e, junto com ‘O Espírito da Verdade’, considero-os
como deveras importantes em nossa biblioteca mental... Ao lermos as várias citações contidas neste volume,
seus autores e os nomes dos livros origem, facilita-nos o caminho para mais amplas leituras nos assuntos que
nos interessem. Portanto, ler com bastante atenção cada citação, para que fixemos o assunto tratado e suas
aplicações em nossa jornada evolutiva espiritual e, nos momentos de decisão, estarmos preparados teoricamente para corretamente enfrentá-los!)
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