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Ante o bem que se faça, faze o bem quanto possas,
para que o bem pequeno se faça, junto de todos,
o bem maior.

Emmanuel
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REFLEXOS
Emmanuel
Impressões negativas?
Não precisas dizê-las.
Anotando defeitos,
Procura as qualidades.
Com motivos de queixa,
Não reclames. Espera.
Críticas sem proveito
Destacam-te o perfil.
Encontramos nos outros
O que temos em nós.
Só vemos o que temos,
- Isso é da Lei de Deus.
(Anotações:
Perguntei para aquela personagem: - Por que todo mundo é tão agressivo? Respondeu-me: Porque lhes respondem no seu tom! - Por que todo mundo é tão irresponsável? Resposta: Porque não lhes respeita o livrearbítrio! - Por que todo mundo é imprevidente? Resposta: Porque és avaro! - Por que todo mundo me olha de
modo diferente? Resposta: Porque cultuas o orgulho e és egoísta! Não gostando das respostas, olhei para a
personagem e disse: - Continue escondida... Depois virei e saí da frente do espelho!)
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IMPORTÂNCIA
Emmanuel
Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos.
Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de
nós.
(Anotações:
Existe algum ‘pedinte’ que nos exige fortunas? Existe algum ‘faminto’ que revela querer um lauto banquete?
Existe algum ‘solicitante’ que nos impõe a grife internacional? Existe algum ‘catador’ que nos reclama por
sacolas de melhor qualidade? Existe algum ‘deficiente’ que nos obriga a carregá-lo? Estamos fazendo qual esforço para melhorarmos espiritualmente?)
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DEFINIÇÕES
Emmanuel
O que sentes revela o rumo para onde te diriges.
O que pensas te aponta o lugar em que te encontras.
O que falas indica o que sabes.
O que fazes mostra quem és.
(Anotações:
Quando a frustração nos invade; é sinal de que estamos sem destino certo! Quando justiçamos aos irmãos diferentes; é sinal de que nos sentimos superiores! Quando proferimos sentenças; é sinal de necessidade de freios melhores! Quando fazemos ações de valor espiritual; é sinal de que estamos progredindo! Corretamente
entender é fundamental para o nosso evolutivo espiritual!)
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ANTE O ALVO
Emmanuel
Há muito que fazer. Não te queixes. Trabalha.
Companheiros falharam? Prossegue e terás outros.
Não queres certo grupo? Outras áreas te esperam.
Desilusões à vista? Não pares. Continua.
Buscas a Paz de Deus? O serviço é o caminho.
Ante o alvo, os que seguem são os que podem chegar.
(Anotações:
Somente se queixa aquele que não está trabalhando... Somente olha os que falham aqueles que não sabem fazer sozinhos... Somente não fica no grupo aquele que é desequilibrado, ou o grupo é... Somente se desilude
aquele que criou horizontes imaginários... Somente está intranquilo aquele que não faz o ‘seu’ serviço... Confiando na correção do horizonte visualizado e praticando as devidas ações, certamente chegaremos lá...)
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ESPECIAL
Emmanuel
De grande significação reconhecer que muito mais importante, para qualquer de nós na vida, não
é bem aquilo que nos sucede, mas justamente aquilo que fazemos acontecer.
(Anotações:
Caso nos suceda um tombo, façamos dele uma grande utilidade; ver o mundo, humildemente, por baixo... Caso nos suceda uma traição, façamos disso uma ótima informação; pagamos mais uma parcela da nossa dívida... Caso nos suceda a doença, façamos dela a séria mensagem; como era maravilhosa a minha saúde... A sucessão de ocorrências é o maior e melhor sinalizador para que verifiquemos o que podemos fazer, ou não estamos fazendo acontecer...)
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RECIPROCIDADE
Emmanuel
O discípulo abeirou-se do orientador e queixou-se magoado: - Instrutor amigo, o pior de tudo em
meu aprendizado é adquirir a ciência do relacionamento.
Creio estar lutando inutilmente contra a animosidade alheia... Auxilie-me, por favor.
De que modo agir para viver com a intolerância e com o azedume dos outros?
O mentor refletiu, por alguns momentos, e esclareceu:
- Sim a indagação é justa. Mas para que tenhamos uma resposta clara, é importante considerar
que os outros, igualmente, precisam viver contigo.
(Anotações:
Por que Jesus foi embora e nos deixou, Ele devia ficar aqui e todo dia nos alertaria de nossos erros; será que
gostaríamos disso? Nós não somos Jesus, mas adoramos ficar na orelha dos outros, repetindo conselhos e advertências que, melhor, serviriam para nós mesmos! Não interessa se estamos corretos, há o livre-arbítrio dos
outros e, se formos realmente corretos saberemos que, em boca fechada não entra mosca!)
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SUPORTA
Emmanuel
Nos momentos de crise, não te abatas. Escuta.
Por nada te revoltes, Nem te amedrontes. Ora.
Suporta a provação. Não reclames. Aceita.
Não grites com ninguém. Nem firas. Abençoa.
Lance de sofrimento. É o ensejo da fé.
Silencia. Deus sabe o instante de intervir.
(Anotações:
Não sabemos escutar, orar, suportar, abençoar, crer e silenciar, pois ainda somos aprendizes... O correto aprendiz é aquele que se conhece, em suas potencialidades e fraquezas, portanto, não pisa em solo desconhecido, não se arvora em ações que estão além de suas forças... O correto aprendiz acumula mais de três décadas
de assíduo estudo da Doutrina dos Espíritos, e pratica ações condizentes com as suas crescentes possibilidades...)
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CONDIÇÕES
Emmanuel
Se trabalhas, podes servir.
Se serves, adquires o necessário.
Se dispões do necessário, atinges a paz.
Se possuis a paz, segues com Deus.
(Anotações:
A sequência é perfeita... Quando trabalhamos corretamente estamos servindo, sendo útil a nós e aos outros.
Quando estamos servindo, trabalhando corretamente, obtemos o necessário e suficiente para existir. Quando
temos o necessário e suficiente para existir, transitamos de forma tranquila nas vicissitudes terrenas. Quando
o trânsito é consciente e correto, nós estamos caminhando pela Lei de Deus!)
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SOCORRO
Emmanuel
Noite escura. Em local isolado, um rapaz de moto, errando na direção, precipitou-se nas águas de
enorme represa.
Alguns populares correram até à casa grande em que morava um negociante que possuía, ali
mesmo, um barco magnificamente equipado. No entanto, ao pedido de socorro, ei-lo que responde secamente: - Jovens de moto? Estou cansado... Gente louca não tem jeito...
Os amigos anônimos se voltaram no rumo de um pardieiro próximo, ocupado unicamente por
uma senhora paralítica. A doente não vacilou. Emprestou-lhes pequena lanterna, acesa a querosene. Alguns instantes mais e o rapaz foi visto, boiando à longa distância.
Dois homens se atiraram às águas e trouxeram-no desmaiado para a terra.
O comerciante, porém, - aquele mesmo que se negara à cooperação, - viera até a orla do lago,
simplesmente para ver.
Mas, inclinando-se para o jovem que respirava, a salvo, no socorro improvisado que recebia,
começou a gritar em desespero: - É meu filho!... Ah! Meu filho, meu filho!...
(Anotações:
Pode existir alguma coisa mais traumática do que descobrir a ferida autoprovocada! Como todos nós, terrenos, estamos num momento evolutivo espiritual delicado, de orgulho e egoísmo, necessitamos que provas, resgates e expiações sejam muito ‘pesadas’. As duas qualidades erradas, citadas antes, normalmente nos levam
ao afastamento da ação fraternal ampla e, quando não vemos os amigos, cometemos aquela autoagressão que
fere o nosso orgulho e o nosso egoísmo... Os autoenganos, infelizmente, são necessários para crescermos espiritualmente, até estarmos mais ‘fraternais’.)
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TEMPO E DEUS
Emmanuel
Não te deixes vencer pela hora vazia.
Cérebro sem trabalho. É reduto de sombra.
Casa desocupada. Guarda animais daninhos.
Tempo que te pertença, podes dá-lo em serviço.
Qualquer auxílio a outrem. É socorro a ti mesmo.
Não desprezes o tempo, que o tempo vem de Deus.
(Anotações:
Ao desprezarmos ou desperdiçarmos o tempo da encarnação estamos acumulando turbulentos tempos para
esta ou outras encarnações... O pior momento desta encarnação é quando espalmamos a mão e, em pedido
mudo de auxílio, verificamos que a dirigimos a um amigão de infância... O pior dessa situação que constrange
a nós solicitantes é descobrir a ‘grande’ razão da atual posição; o amigão não parou! Quando jovens conversávamos sobre trabalho e o amigão sempre dizia que, trabalhe, pois o resto virá da Lei de Deus, mas nós ‘os
pedintes’ não acreditávamos nisso e dizíamos que trabalho é para os bobos. Alguns aproveitam o tempo, outros preferem jogá-lo fora agora, para suplicá-lo, outras encarnações, depois...)
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AFIRMAÇÃO
Emmanuel
O Céu auxilia sempre a quem trabalha, mas espera de quem trabalha o auxílio possível para todos aqueles que ainda não descobriram a felicidade de trabalhar.
(Anotações:
Todos nós que conseguimos, através do trabalho, uma determinada estabilidade, devemos ter muita atenção
para as ações ‘exemplificadoras’ que executamos frente aos irmãos ‘desestabilizados’! Qual o auxílio que já
nos é possível realizar em favor desses irmãos? Será melhor a ação material, a espiritual ou a mista? Dependendo da nossa estabilidade emocional elegemos prioritariamente a ação material, dependendo da nossa estabilidade sensível elegemos a mista ou a espiritual. Conhecer a Lei de Deus nos propicia a correta estabilidade espiritual...)
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AFEIÇÕES
Emmanuel
O amor não é cego. Vê sempre as pessoas queridas tais quais são e as conhece, na intimidade,
mais do que os outros.
Exatamente por dedicar-lhes imenso carinho, recusa-se a registrar-lhes os possíveis defeitos,
porquanto sabe amá-las mesmo assim.
(Anotações:
A grande diferença entre paixão e amor está na ‘visão’. Quem tem ‘paixão’ não vê qualquer defeito no outro.
Quem tem ‘amor’, vê todos os defeitos do outro, mas sabe respeitá-los... Os apaixonados somente veem defeitos naqueles que não são objeto de suas paixões, caso exista paixão por uma ‘comunidade’, as outras comunidades estão com os erros! Quando ‘amamos’, nós nos mantemos conscientes de que; todos somos irmãos, portanto, filhos do mesmo Criador!)
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CIRCUITO
Emmanuel
Os amigos constituem, por si, um banco providencial em que usufruis a possibilidade de sacar os
melhores recursos para a sustentação da própria vida.
Todos eles são capazes de funcionar, proveitosamente, em teu benefício.
Entretanto, para que isso aconteça, não olvides a própria dedicação e assiduidade nos depósitos.
(Anotações:
Observando e analisando a maioria das orações conhecidas, nós podemos verificar a quantidade de ‘pedidos’,
ou seja; de ‘saques’ antecipados... Sim! Podemos pedir, mas o quê nós estamos dando? No mercado financeiro podemos obter ‘empréstimos’ de vários tipos e com eles resolver muitos problemas, mas temos a obrigação
de devolvê-los e acrescidos dos juros e correção monetária... Durante nossa vida muito pedimos aos irmãos
espirituais, mas será que alguma vez retribuímos, ou seja, pagamos o empréstimo? É muito bom que verifiquemos a nossa conta corrente espiritual, pode ser que o débito esteja muito alto e que nos seja difícil o pagamento, mas não haverá escapatória, certamente pagaremos!)
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CONFIA
Emmanuel
Deus criou a noite para que todas as criaturas tomem conhecimento do futuro brilhante que as
espera, nas alegrias do Infinito Amor, em Seu Imenso Império de Estrelas.
(Anotações:
Por que o Criador fez os astros e as estrelas? Seria interessante se tivéssemos um tempo para nos deitarmos
ao relento em noite estrelada. Ao olharmos a abóbada celeste, com a sua incontável quantidade de luminares,
podemos tentar imaginar a razão do Criador para toda essa criação. É possível que cheguemos a entender a
grandeza do Universo e a insignificância da Terra, mas o importante é que descubramos o maravilhoso futuro que nos aguarda nessas incontáveis esferas de luz...)
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ADVERSÁRIOS
Emmanuel
Respeita os adversários e honorifica-lhes as qualidades com o melhor apreço.
As forças que não te protegerem dos inimigos não te prestarão amparo algum.
(Anotações:
Quando passamos a entender e considerar os ‘adversários’ apenas e tão somente como nossos, necessários,
‘cobradores’, começamos a vê-los de maneira diferente, correta e agradecemos, com respeito, as cobranças
que nos eles fazem e, necessariamente, passamos a entender as forças que atuam com eles, e reforçamos as
forças que nos amparam...)
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AGASALHO
Emmanuel
O aprendiz buscou o orientador e clamou, agoniado:
- Amigo querido, por que a contradição em que me vejo? Vivia tranquilo, quando adquiri a fé.
Depois de instalar a fé no coração, o sofrimento apareceu em minha vida...
Se acumulei tanta confiança na Divina Providência, qual a razão pela qual tantas tribulações me
acompanham?
Momentos surgem, nos quais me sinto em doloroso desespero. Por que tamanho contrassenso?
O interpelado, entretanto, respondeu sem hesitar: - Filho, não te revoltes. A Lei do Senhor é justiça e misericórdia.
O Pai Todo-Sábio não podia livrar-te da provação, mas não podes negar que a Infinita Bondade
te amparou com apoio oportuno, a fim de que atravesses as tempestades de hoje com o agasalho
preciso...
(Anotações:
Da frase do Amado Mestre: “Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece”, nós podemos extrair o
entendimento do citado ‘sofrimento’ e ‘tribulações’ relatado pelo aprendiz ao orientador. A referida fé, instalada no coração, pode representar a fé religiosa ou qualquer outro tipo, mas não é a fé raciocinada. A fé raciocinada nasce do conhecimento adquirido e, após este ser submetido à razão, a verdade é enviada ao coração. Somente assim é que teremos a fé raciocinada, aquela que não traz ‘sofrimento’ e nem ‘tribulação’, pois
compreende as razões da Lei de Deus!)
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RETORNO
Emmanuel
Auxiliando aos outros para que possam viver com alegria descobriremos para nós a alegria de
viver.
(Anotações:
Do questionamento das afirmações extraímos o caminho para o seu conhecimento correto. Como podemos
nos dedicar ‘alegremente’ a um querido irmão ‘carrancudo’ por todo o tempo? Quando poderemos sorrir ou
não sorrir? Quando poderemos intervir ou não intervir? O estudo da Doutrina dos Espíritos, de forma contínua e sistemática nos dota dos conhecimentos, gerais e da moral, necessários para cumprir corretamente aos
nossos objetivos espirituais. Vamos estudar para poder viver ‘alegremente’!)
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ACIDENTES
Emmanuel
Reflitamos nisto: se tiveres humildade e calma, num instante de crise, guarda a certeza de que
conseguirás evitar longo tempo de remorso e pesar.
(Anotações:
Aquele que já consegue raciocinar nos fundamentos da Lei de Deus não tem ‘problemas’ nas épocas de crise!
Ao conhecermos a Lei de Deus, nós entendemos corretamente o caráter e a necessidade da ‘humildade’ e da
‘calma’ em nossa caminhada terrena, e com ela também entendemos o ‘remorso’ e o ‘pesar’ dos irmãos que,
ainda, não a conhecem, pois somente ela nos aclara a visão das necessidades evolutivas espirituais pelas quais
aqui passamos!)
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PASSADO
Emmanuel
Não imobilizes a memória em caminhos percorridos. O passado pode e deve ser consultado a fim
de clarear as diretrizes do presente.
Um momento de indagação, porém, não significa inércia no tempo. Ninguém estabelece o próprio lar, por dentro de um museu.
(Anotações:
A diferença entre viver do e no passado, e aproveitar as experiências do passado! A primeira se refere aos
que se ‘mumificaram’ nas lembranças de ocorrências do passado, sendo por isso uma grave perda de tempo...
A segunda é muito diferente, é examinar os erros cometidos e se esmerar por não mais repeti-los... Existe um
só caminho, vai para frente e para trás, mas quem é que gosta de andar para trás? As estátuas podem ser lindas, mas ficam paradas no tempo!)
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DESAPEGO
Emmanuel
Quantos estamos presos a grilhões invisíveis?
Esse está preso ao campo que comprou por milhões.
Outro prendeu-se à fama que lhe consome a vida.
Aquele lembra um louco em algemas de ouro.
Há quem faça do amor um cativeiro em trevas.
Se queres paz em Deus, desapega-te e ama.
(Anotações:
O nosso estágio evolutivo espiritual é de extremo orgulho e egoísmo, portanto, nós nos ligamos demasiado aos
valores materiais e imediatos! Não adianta nos desfazermos dos bens materiais e das posições de poder, pois
continuaremos ligados à influência deles... Temos que nos preparar para educarmos ao nosso orgulho e egoísmo. A melhor forma de nos preparamos é através dos estudos sérios e contínuos da Doutrina dos Espíritos,
pois ela nos fornece todas as medidas necessárias àquela educação... Estudar não é difícil, o difícil é querer estudar!)
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DESÂNIMO
Emmanuel
Desanimaste? Por quê?
Se o cansaço te domina, recorda que Deus te renova as forças.
Caíste?
Levanta-te e recomeça o trabalho no justo lugar em que o deixaste.
Solidão?
Segue ao encontro dos que sofrem, sob o peso de maior solidão, para os quais a tua frase de reconforto será uma bênção.
Tristeza?
Lembra a importância de que a tua vida se reveste para Deus. Reflitamos nesta verdade: Deus
não nos esquece nunca.
(Anotações:
Entendendo que o Pai nos criou para a pureza e a perfeição, sem o poder criador, fica claro que Ele sempre
está conosco! Qualquer anomalia de ânimo e qualquer queda, qualquer isolamento ou qualquer falta de alegria, representam nosso esquecimento com referência a todo o amor de Deus... Na imensidão universal nós
somos um ponto inteligente, caminhando para agregar-nos ao Criador Eterno e, com permissão Dele, cocriarmos mundos inumeráveis...)
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QUEM AGRADECE
Emmanuel
Quem agradece a Deus a vida que recebe;
O corpo em que se exprime, e o tempo que desfruta;
A luz do entendimento, e o poder do servir;
As afeições queridas. E os bens de que dispõe;
Não sabe examinar, os defeitos alheios.
E nem encontra ensejo para se lastimar.
(Anotações:
Aqui se destaca a necessidade do conhecimento da Lei de Deus, por ela é que descobrimos o maravilhoso destino que o Pai nos reserva... Aquele que a conhece, agradece por ‘tudo’ da existência e da vida, pois sabe da
verdade, vive em harmonia com ela e de acordo com a sua condição evolutiva espiritual... Quando entendemos que tudo está conforme a Lei de Deus, caminhamos dentro de uma tranquilidade relativa ao nosso estado
espiritual.)
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INDICAÇÃO
Emmanuel
Se estás procurando orientação para encontrar a paz e felicidade, em ti mesmo, começa acendendo a luz da alegria, pelo menos em uma pessoa das muitas que te partilham a vida, fazendo isso
diariamente.
(Anotações:
Em nós existe incontáveis potencialidades, mas sem o conhecimento moralizado não conseguimos nem desenvolvê-las ou utilizá-las... O conhecimento moralizado é representado pela aceitação, entendimento e aplicação
da Lei de Deus, em si mesmo e a todos os irmãos! O princípio básico dessa lei é a ‘justiça divina’ e o grande
auxiliar dela é o respeito total ao livre-arbítrio! Compreendendo que tudo está justo, nada pode desequilibrar, e aceitando o livre-arbítrio nós respeitamos as atitudes e decisões dos irmãos em seus momentos evolutivos espirituais... Vamos estudar a Doutrina dos Espíritos?)
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