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"Todo aquele que opere,
e coopere de Espírito voltado para Deus,
poderá aguardar sempre o melhor.
Não é promessa de amizade.
É lei".

André Luiz

4

OBSERVAÇÃO
Cornélio Pires
Alma humana sem Jesus,
Na Terra, qualquer de nós,
Quanto mais aculturada,
Mais fácil de ser feroz.
EXEMPLO
Cornélio Pires
“Cautela em nossas ações!...”
Disse-me o sábio Anuar,
“O exemplo é misterioso,
Ensina sem ensinar”.
CANSAÇO INÚTIL
Cornélio Pires
Quem procura ultrapassar
A inteligência Divina
Acaba em cansaço inútil,
Titubeia e desatina.
(Anotações:
A cultura humana está ligada aos valores do bom e do belo material; tudo que agrada ao físico. O aprendiz
do Espiritismo, o cristão no caminho, ensina aos irmãos pelos seus conhecimentos da Lei de Deus e de suas
exemplificações, mas cresce pelas suas ações. Quando tentamos explicar o ‘tudo’; é como explicar o ‘nada’,
tentemos somente explicar-nos a nós mesmos, é muito mais útil e necessário ao evolutivo espiritual.)
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PERIGOS
Cornélio Pires
Achei no espólio de um sábio
Este conceito profundo:
“Luxo e luxúria na vida
São perigos neste mundo.
AUTOBURILAMENTO
Cornélio Pires
“O autoburilamento”,
- Dizia o Irmão Tapajóz É um conflito sem descanso,
Em nós mesmos contra nós.
LEMBRANÇAS
Cornélio Pires
Quem deseje fama e glória,
Que se lembre de Jesus,
Nasceu à luz de uma estrela,
Morreu nos braços da cruz.
(Anotações:
A prisão aos valores materiais é a pior das ilusões numa encarnação. Conversar com o espelho é uma situação
‘conflitante’; a imagem conflita com o original... Bem-aventurados os simples e bem-aventurados os misericordiosos, a jornada desligada da prisão material e com a máxima ternura aos irmãos de jornada, representa
a bondosa e suave cruz de luzes.)
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OUVIR MAIS
Cornélio Pires
Em qualquer reunião
Nos episódios terrenos,
Garantindo-te na paz,
Ouve muito e fala menos.
DÚVIDA
Cornélio Pires
Coração que muito oscila,
“Faz não faz,” “quero não quero”,
Não perde a boa intenção,
Mas deixa de ser sincero.
REMORSO
Cornélio Pires
O humano sente o remorso
Escurecendo-lhe o dia,
Quando busca o que não pode,
E faz o que não devia.
(Anotações:
Será que o Criador sabia a razão de nos dotar de uma só boca, mas de dois ouvidos? Quando estamos caminhando e conscientes de sermos aprendizes, fazemos e queremos apenas aquilo que já é possível e esperamos
apenas não errar mais uma vez... Querer sem poder e fazer errado, ações normais daqueles que, ainda, estão
extremamente ligados aos valores materiais; falta Espírito!)
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LUZ DIVINA
Cornélio Pires
No mar imenso de lutas
A que a vida nos conduz
O farol que a todos guia
Tem o nome de Jesus.
GASTO DE FORÇA
Cornélio Pires
No humano que bate o malho
O suor nasce e se entorna,
Mas o martelo se gasta
Quanto se gasta a bigorna.
TODOS NÓS
Cornélio Pires
Todos nós, homens, mulheres,
Ateus, hindus ou cristãos,
Protestantes e indecisos,
Todos nós somos irmãos.
(Anotações:
Quando a humanidade ‘ver’ nitidamente esse farol que, clareando o caminho, ilumina a todos nós, os tempos
serão diferentes... Por mais que nos demoremos num difícil trabalho, um dia ele será concluído, é apenas uma
questão de darmos tempo ao tempo e continuarmos trabalhando. Salvo para aqueles que acreditam em vários
deuses ‘criadores’, somos todos filhos do mesmo Pai, portanto irmãos espirituais!)
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LEI DO BEM
Cornélio Pires
Que fazer Por que perguntas
Onde o próximo Quem é quem
Todos nós somos chamados
A cumprir a Lei do Bem.
A GRAÇA DE DEUS
Cornélio Pires
Disse-me, há tempos, Jahel,
Grande sábio entre os hebreus:
“Muito acima do dinheiro,
Mais vale a Graça de Deus!”.
DESEQUILÍBRIO
Cornélio Pires
“Personagem que extrapola”
- Prosseguiu o amigo Bessa:
“Fugindo ao próprio dever
É o que estraga toda a peça”.
(Anotações:
As perguntas surgem no desconhecimento, mas as respostas estão na Lei de Deus. Ficar preso aos valores
monetários é a pior das masmorras pestilentas. Entender a nossa personagem nesta passagem é virtude que
devemos adquirir, em caso contrário ‘estragamos’, mais uma vez, a peça...)
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DEFINIÇÃO
Cornélio Pires
“A vida na Terra é um drama”.
Falou o amigo Manoel:
“Isto é uma grande verdade,
Cada qual tem seu papel”.
INVEJA
Cornélio Pires
A inveja é uma força oculta
Que, de raiva, se mantém,
Criticando a distinção
Que ela deseja e não tem.
CLARA LIÇÃO
Cornélio Pires
Clara lição que se arrepende
Na Vida Superior:
“Ciúme quando é demais
Apaga as luzes do amor”.
(Anotações:
Quando entendemos a nossa posição espiritual, no corpo de carne, e caminhamos nas veredas do Mestre, ajudamos aos irmãos de caminhada e, principalmente, a nós mesmos. Toda e qualquer inveja é qual cegueira,
quem a tem não consegue ver direito! O orgulho – é meu – e o egoísmo – é só meu – são as maiores pragas em
qualquer árvore da vida...)
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RECORDAÇÃO
Cornélio Pires
Recordando a minha terra,
Sinto alegria e saudade,
Quanto mais simples é a vida
Maior é a felicidade.
CONSÓRCIO DIFÍCIL
Cornélio Pires
Lina surgiu no cartório,
Com Belinha e o Genovez...
O juiz ficou passado,
Queriam consórcio a três!
MATRIMÔNIO
Cornélio Pires
Dois corações que se unem
Para o amor, paz e serviço,
É justo que o mantenham
Sob mútuo compromisso.
(Anotações:
A simplicidade é o Oasis perfeito para qualquer encarnação no deserto terreno, mas dificilmente o encontramos... Muito bem representado o nosso estado evolutivo espiritual quando três querem ser iguais a dois! A
nossa destinação à fraternidade universal não deve ser confundida com a fraternidade carnal...)
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FORÇA
Cornélio Pires
De energias que conheço
Aquela que mais domina
É a fé sincera e constante
Na Providência Divina.
GRANDE PASSADO
Cornélio Pires
O nosso grande passado
Ninguém pesquisa, a contento,
Por isso Deus nos concede
O amparo do esquecimento.
CONHEÇAMO-NOS
Cornélio Pires
Tivemos nós muitas vidas
Bem antes de Moisés,
Não busque saber quem foste,
Procura saber quem és.
(Anotações:
A fé raciocinada, obtida pelos estudos sistemáticos e contínuos da Doutrina dos Espíritos, é a geratriz da maior força que podemos ter. Não conhecemos nem o nosso passado encarnatório, pois o Pai não quis que sofrêssemos por atos que já fizemos, mas por que, agora, fazemos atos para mais sofrer? Autodescobrir-se é acordar no mundo verdadeiro estando num mundo de ilusões...)
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NINGUÉM CONHECE
Cornélio Pires
Ninguém conhece na Terra
O fluido superior
Que atrai criatura a criatura
Para o consórcio do amor.
VIDA E TEMPO
Cornélio Pires
Vida, amor, lar, alegria
São da Divina Graça,
Deus entrega tudo ao Tempo,
Age o Tempo e tudo passa...
DESAPEGO
Cornélio Pires
Feliz o Espírito na Terra
Que pode dizer aos seus:
- “Irmãos, amo a todos vós,
Entretanto, sou de Deus”.
(Anotações:
Uma das grandes forças divinas é a força de atração. Na matéria ela rege e garante a continuidade das espécies; é a lei da sexualidade. No Espírito ela age e espera a grande fraternidade universal; é a lei do amor! No
Eclesiástico está dito que, ‘Há um tempo para tudo...’, necessitamos lê-lo e entendê-lo, para a nossa caminhada evolutiva espiritual ser mais tranquila. Por mais que gostemos dos irmãos de caminhada evolutiva espiritual, nosso caminhar não é para eles, é para Deus!)
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BENÇÃO DA PRECE
Cornélio Pires
Se trazes grave problema
Que a palavra não traduz,
Busca a prece no silêncio
E entrega o caso a Jesus.
NÃO CONDENES
Cornélio Pires
Não condenes quem errou
Nem critiques a quem chora;
Todos teremos na vida
A dor que chega na hora...
DESCULPA SEMPRE
Cornélio Pires
Perdoa qualquer ofensa.
Hoje vives de alma sã,
Entretanto, não sabemos
Como será o amanhã.
(Anotações:
Todos os nossos problemas têm denominação e descrição, quando algum não tem, é complicação nossa; entreguemos a Jesus... Como o Amado Mestre não julgou, apesar da sua autoridade, com que autoridade nós
julgaremos a um irmão? Amanhã poderá ser o dia do nosso julgamento, será que gostaremos? Deixemos os
julgamentos à Lei de Deus, e procuremos não errar!)
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GRANDE AMIGO
Cornélio Pires
Ante os eventos da vida,
Premiação e castigo,
Intriga, queixa e ciúme
O silêncio é um grande amigo.
ESTRANHEZA
Cornélio Pires
Estranho, mas é verdade:
O humano muito sagaz
Raramente é companheiro
Que nos deixa a vida em paz.
FOME DE AMOR
Cornélio Pires
O amor nasce de Deus
Depois vai às criaturas;
E prossegue procurando
As almas brandas e puras.
(Anotações:
Caso sempre tivéssemos laringite, faringite e amigdalite, noventa e nove por cento dos nossos problemas estariam resolvidos. A sagacidade está diretamente relacionada com a ambição material, ser amigo do sagaz é ser
companheiro da desgraça. O amor resplende naqueles que já o conseguiram, não é um presente, é uma consequência do caminhar constante nas veredas do Divino Amigo.)
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ABNEGAÇÃO
Cornélio Pires
O amor deve voltar
À sua Origem Divina,
Por esta razão quem ama
Precisa de disciplina.
VINGANÇA
Cornélio Pires
A pessoa que se vinga,
Esquecendo a Lei do Amor,
Por muito se justifique
Cai no nível do ofensor.
PESQUISA SOBRE O PASSADO
Cornélio Pires
Não vale a preocupação
Com pesquisas do passado,
O passado volta sempre
Ao que tenhamos errado.
(Anotações:
Para nós as palavras amor e paixão seriam apenas expressões da mesma coisa em intensidades diferentes.
Paixão é emoção, é descontrole, é prepotência orgulhosa e egoística, é ambição desenfreada; o amor é sentimento enobrecido, é justo, é doação, é ‘se dar’... Sempre devemos ter muito cuidado ao entendimento das palavras, a letra é morta. Consideramos ofensor àquele que nos diz verdades que gostaríamos ficassem escondidas... Os nossos problemas são os corriqueiros, portanto, velhos costumes a serem corrigidos, se não mudarmos eles, sempre, voltarão!)
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CONVERSA
Cornélio Pires
Cultiva a boa conversa.
Se é nisso que te estimulas
Mas fala corretamente,
Esquece as palavras chulas.
MEDITEMOS
Cornélio Pires
Escolhe expressões que ajudem
Mesmo com verbo imperfeito.
Às vezes uma só frase,
É igual à faca no peito.
PEDIDO FRATERNO
Cornélio Pires
Se alguém te agride ou te insulta
Deixa os fatos como estão...
Silêncio!... Deus te resguarda
As forças do coração.
(Anotações:
Cada um de nós coloca na boca aquilo que lhe satisfaz ao paladar espiritual... Com o estágio de melindre da
humanidade, o melhor é ser ‘mudo’, de rosto, mãos e pés paralisados, olhos fixos e sem piscar. Silêncio! Estou
ouvindo o ribombar dos trovões, o cantar dos passarinhos, o murmúrio das corredeiras, o balir dos infantes
animaizinhos...)
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ESPERA POR DEUS
Cornélio Pires
Tempestades, desacatos
Pedras batendo e caindo:
Acomoda-te na prece,
Espera que Deus vem vindo!...
CAUTELA
Cornélio Pires
Cautela é justa defesa
Resguardando a paz do lar,
O cuidado é sempre apoio
O perigo é exagerar.
FESTA PÚBLICA
Cornélio Pires
Festa pública sem rixas
Tem um brilho sempre novo.
É o coração que se mostra
Nas alegrias do povo.
(Anotações:
Em tudo que nos atrapalha e apavora está a ação corretora que necessitamos, é a Lei de Deus em ação. Resguardar a si e aos familiares é ação evolutiva natural, ação fraterna, mas carregar irmãos não é da lei, devemos respeitar ao livre-arbítrio individual, deixando a vida ensinar aos alunos folgados e teimosos... Estudando as festas atuais acabamos descobrindo que, somente não há rixas se a raiva coletiva for da mesma direção.)
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EXEMPLO DE SERVIÇO
Cornélio Pires
Diz a abelha: “o mel é meu...”
E é justo tenha essa ideia,
Mas o mel que ela produz
Serve longe da colmeia.
FESTA DO LAR
Cornélio Pires
Festas felizes do lar
Que se fazem, vez em vez,
Devem ser paz e alegria,
Mas não com embriaguez.
FELICIDADE E AMOR
Cornélio Pires
Felicidade no amor
Nos lares e nos caminhos
É semelhante à roseira:
Não dá rosas sem espinhos.
(Anotações:
Tudo que realizo é meu, mas esse meu não é de posse somente do mundo da carne; é do Espírito, por isso é
que devemos pensar muito bem sobre esse ‘meu’. A diferença entre o vinho e o suco de uva, nas nossas festas
a felicidade, normalmente, está no vinho, o suco de uva nos mostra como somos; deprimidos... A construção
do amor é representada pelo caminhar entre espinheiros sem quebrar e sem reclamar das cutucadas dos espinhos...)
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TERAPIA DE DEUS
Cornélio Pires
Curando-nos o passado
Delituoso e violento,
Deus nos cede a terapia
Do amor e do esquecimento.
REFAZIMENTO
Cornélio Pires
Estás doente e cansado
Deixe as pedras tais quais são;
Quem pensa e fala em Jesus
Reaquece o coração.
(Anotações:
Por que não observamos a maravilha da Lei de Deus quando nos premia com o esquecimento do passado encarnatório? Devemos observar que não somos os únicos a esquecer, os nossos ‘cobradores’ também esquecem, graças a Deus!... Façamos tudo àquilo que consideramos possível de ser feito com correção e carinho, a
nada somos obrigados, pois faríamos mal feito e seriam pedras em nossos futuros caminhos...)
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COM CERTEZA
Cornélio Pires
Se muito ouro guardado
Desse luz e valentia.
O avarento no mundo
Decerto não morreria.
SORRISO
Cornélio Pires
No trato da vida humana,
Às vezes, basta um sorriso
Para trazer paz e amor
A tudo quanto é preciso.
(Anotações:
A avareza não nos deixa morrer, pois já estamos mortos na ilusão pelos valores do mundo material e, portanto, dificilmente viveremos para a vida espiritual. No mundo das sombras, umbrais ou infernos, estão ‘vivinhos’, cuidando de seus tesouros, todos os que se ligaram a qualquer forma de poder avarento do mundo material. Cada um espalha a semente que quiser, uns semeiam flores, outros semeiam frutos e aqueloutros semeiam espinhos, é do inteiro livre-arbítrio a semeadura, mas a colheita é... Obrigatória!)
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