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“Aceitemos quantos convivam conosco, tais quais são,
reconhecendo que para manter a bênção do amor,
entre nós, não nos compete exigir a sublimação alheia
e sim trabalhar incessantemente e
quanto nos seja possível pela própria sublimação”.

“Livro Indulgência” Emmanuel
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DECLARAÇÃO DE FÉ
Cornélio Pires
Afirmo aos irmãos da Terra,
Dos mais nobres aos plebeus:
Nós todos estamos vivos,
Ante a Presença de Deus.
TAREFAS
Cornélio Pires
Na sementeira do Bem,
Sem exceção de lugar;
Uma tarefa termina,
Se há outra, é recomeçar.
MEDITAÇÃO
Cornélio Pires
Vejo serras verdejantes,
Lagos azuis, tanta flor...
Penso que Deus fez o mundo
Unicamente de amor.
(Anotações:
Imaginemos, por um momento apenas, que estamos desencarnados, ainda sem as qualidades de materializar,
e que o encarnado, ao qual queremos nos manifestar, não acredita no que vê e no que ouve, é igual a Tomé;
como faremos para ele acreditar que estamos vivos? A única palavra que nunca deveríamos pronunciar na
velhice é; já fiz tudo que tinha que fazer na vida! A velhice doente somente quer uma de duas coisas; sarar ou
morrer, mas a citação inicial da palavra é perfeitamente válida a todos os velhos... Comparando a harmonia
da Natureza em contraste com a humana, vislumbramos a longa caminhada que teremos até adquirirmos essa qualidade denominada de ‘amor’!)
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O HOMEM
Cornélio Pires
E Deus criou o homem livre
Como a vida nos aponta,
Para que o homem por si,
De si mesmo desse conta.
A MULHER
Cornélio Pires
Disse o Homem: "Estou só
Para o que der e vier."
No entanto, Deus lhe entregou,
A presença da Mulher.
UNIDOS
Cornélio Pires
Os dois se olhavam felizes
Tomados de amor profundo
E sonhavam abraçados
Para a conquista do mundo.
(Anotações:
No nosso quase desconhecimento, expresso na ‘gênese’; Deus era macho, e disso resultou a primeira criação
ser ‘homem’. Porém a Natureza nos demonstrava a existência, em tudo, de dois sexos e daí a ‘mulher’. Estabelecido o equilíbrio natural, caminhamos até hoje e, agora, já sabemos que Espírito não tem sexo, não se reproduz! Este último conhecimento nos propiciou o entendimento correto daquela ‘gênese’ e a compreensão
da verdadeira gênese humana.)
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PRIMEIRA FAMÍLIA
Cornélio Pires
Os dois foram ao trabalho,
Com tantos votos e afetos,
Que Deus lhes mandou filhos,
Depois, netos, muitos netos.
HUMANIDADE
Cornélio Pires
A pensar em tudo isso,
Enorme espanto me invade...
Foi assim que começou
Nossa Grande Humanidade
CONFISSÃO
Cornélio Pires
Não sou historiador,
No chão tenho ainda os pés,
A nossa História Sagrada
É do grande Moisés.
(Anotações:
Com a compreensão verdadeira da gênese humana, nós podemos acompanhar toda a nossa história, descontado o tempo, pois há muita coisa a ser descoberta no solo terreno e que, no tempo certo, nos informará o
tempo humano neste Orbe.)
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PROGRESSO
Cornélio Pires
E a Terra segue avançando...
Mais progresso dia-a-dia,
Buscando manter a paz,
Em expansão de alegria.
SÓCIOS
Cornélio Pires
Léo e João negociavam
Muito dinheiro entre os dois.
Ao morrer, João disse a Léo:
Espero você depois.
PERGUNTA E RESPOSTA
Cornélio Pires
Que queres comigo agora?
Perguntei ao Gil Vilaça?
Ele disse-me: "Cornélio,
Liberta-me da cachaça".
(Anotações:
É muito interessante observarmos a alegria constante dos humanos; dos vencedores, pois os derrotados sempre estão tristes. Somente nos valores do Espírito é que entendemos as reais tristezas e alegrias. Sempre, e ainda, os problemas materiais são importantíssimos para nós, os espirituais nós deixamos para outra oportunidade; quando der tempo...)
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APRENDIZADO
Cornélio Pires
Dona Joana me livrara
Dos excessos no torresmo...
Hoje, peço a Deus me livre
Dos defeitos de mim mesmo.
ESCOLHAS
Cornélio Pires
Pessoa com livre-arbítrio
Faz o que quer e o que possa!
Por isso, em qualquer ação
A escolha será sempre nossa,
REALIZAÇÃO
Cornélio Pires
A maior realização
Ante a Providência Divina
É fazer em nossa vida
O que o Cristo nos ensina.
(Anotações:
Os interesses humanos nos mostram que, todos os alimentos causam algum tipo de doença, e nós mudamos a
alimentação a cada novo informe, sem nos importarmos com a verdade. Quando nos mostram que, todos os
nossos atos são doença do Espírito; não mudamos nada... Não acreditamos na verdade!)
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PENSAMENTOS
Cornélio Pires
No Mundo ou depois da Morte,
Conforme a estrada em que andamos
Cada qual de nós é um pedaço
Daquilo que mais pensamos.
TEMPO PRESENTE
Cornélio Pires
"Quem sou? Quero conhecer-me...".
Esperei algumas frases,
Sorrindo, o Sábio me disse:
"És sempre aquilo que fazes".
TEMPO PASSADO
Cornélio Pires
"Quem fui? Indaguei curioso.
Homem com faltas imensas?...".
Falou, o Sábio mais sério:
- "Já foste aquilo que pensas".
(Anotações:
Estamos sempre moldando a nossa vida espiritual, ela será aquilo que dela estamos construindo! O passado é
facilmente descoberto no próprio mundo físico, observar aos vários tipos, nas várias idades será suficiente
para descobrirmos como éramos e como estamos, mas como seremos depende apenas de nossa vontade...)
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PROBLEMA DO MAL
Cornélio Pires
Deus é Amor que nos dirige...
As Leis são rédeas seguras;
O mal existe na Terra
Por conta das criaturas.
ITEM DA CARIDADE
Cornélio Pires
Um item da Caridade
Que nos reclama atenção:
Não olheis vidas alheias,
Deixa os outros tais quais são.
FALA DE UM MESTRE
Cornélio Pires
- Como ser bom neste mundo?
Respondeu-me o mestre Amuar:
- "Ajudar a quem não presta,
Para que possa prestar".
(Anotações:
A lei de Deus é perfeitíssima, mas nós acreditamos que as nossas são melhores... Disse o Mestre: ‘Não julgueis, para não serdes julgados, ...’. Caso consideremos um irmão um ‘caso perdido’, a nossa obrigação é
transformá-lo em ‘caso achado’...)
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OPINIÃO DE MESTRE
Cornélio Pires
Devo escolher os que ajudo?
Ele disse: "São iguais;
Os pobres precisam muito,
Os outros precisam mais".
EFEITO INESPERADO
Cornélio Pires
A mágoa de quem apanha,
Diz o amigo Romeu:
"Segundo a lei que nos rege,
Dói mais na mão que bateu".
LIVRE-ARBÍTRIO
Cornélio Pires
Livre-arbítrio!... Livre-arbítrio!...
O humano faz o que quer,
Mas sempre responderá
Por aquilo que fizer.
(Anotações:
Pois é, ele sempre está disposto, procura de todas as maneiras um emprego, nunca desistiu, coitado, é tão
bonzinho, não tem meios de viver sozinho e, por tudo isso, é que eu sempre o estou ajudando. Tudo bem dona
Maria, mas o seu filho já tem sessenta anos... A separação entre ajuda total e ajuda necessária ainda é grave
dúvida para a humanidade terrena. Quando conhecemos valores espirituais ficamos cientes de que, o ofensor
sofre mais do que o ofendido! Peço sim, e não ligo quando não me ajudam, pois ninguém sabe o que eu realmente necessito!)
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ASSUNTO INESQUECÍVEL
Cornélio Pires
Em matéria de doenças,
Fala pouco ou nada fales,
Qualquer doença nos livra
De muitos e grandes males.
SE ESCREVES
Cornélio Pires
Se escreves, seja o que seja,
Considera a Lei do Bem,
Não critiques, não ofendas
E não maltrates ninguém.
RACISMO
Cornélio Pires
Não fales e nem escrevas
Algo que fira ou degrade;
Racismo é uma chaga aberta
No corpo da Humanidade.
(Anotações:
No dia do embarque tive uma terrível disenteria e não pude viajar naquele avião que caiu... Não vejo amigos
ou inimigos, somente vejo irmãos no caminho da fraternidade! Nos problemas ligados a quaisquer assuntos
de racismo, o Mestre deixou uma bela palavra: ‘Hipócritas’...)
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O ANEL
Cornélio Pires
Era um anel todo em ouro
Na jovem mão de Isabel,
Ela agitou-se no estádio
Ninguém mais soube do anel.
PROBLEMA
Cornélio Pires
Um problema sem resposta...
Casou-se o amigo Aristeu.
Deixou noiva em Cartório,
Depois desapareceu.
SOFRIMENTO DIFÍCIL
Cornélio Pires
Um sofrimento difícil,
Dor difícil de transpor
É o da pessoa que ama,
Perdendo a força do amor.
(Anotações:
A questão que fica, com respeito ao anel, é a seguinte: como reagiu Isabel? Na hora de falar, todos falam, mas
na hora de fazer... Confusão normal nossa, como ainda não temos ‘amor’, temos ‘paixão’, e amor não se perde, o que arrefece é a paixão...)
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PETIÇÃO DE UM MENDIGO
Cornélio Pires
Deram flores a um mendigo
E ele disse com razão:
"Deus vos pague, mas preciso
É roupa, calçado e pão."
BRILHANTE LUZ
Cornélio Pires
Na fé, existe um brilhante
Que irradia vida e luz,
É o coração que conserva
Fiel amor a Jesus.
FINAL
Cornélio Pires
A trova que estimaria
Nos humildes versos meus,
Fica no meu coração,
É de louvores a Deus.
(Anotações:
Como seria maravilhoso se os necessitados dissessem a sua verdadeira necessidade! A nossa fé é bijuteria,
pois não temos nem conhecimento espiritual e nem amor. Ao querermos tecer verdadeiras loas ao Pai, nós
não temos palavras que as expressem...)
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APELO FRATERNAL
Cornélio Pires
Lembremo-nos de Jesus
Cujo amor nos alivia
E façamos da oração
Nossa luz de cada dia.
ACEITAÇÃO
Cornélio Pires
Se a provação te visita,
Aceita. Não dramatizes.
Quem nota a vida em geral:
Vê outros mais infelizes.
ESCOLA
Cornélio Pires
A Terra é uma grande escola,
A dor é lição comum,
Desilusão e desgostos
São testes de cada um.
(Anotações:
Orar é ‘conversar’ com os amigos espirituais, com Jesus, com o Pai. Na oração nós podemos nos revelar totalmente, pois os amigos somente nos darão corretos conselhos de valor espiritual. Olhar para cima, para pedir; olhar para baixo, para distribuir. Sim, a Terra é uma escola e todos os ensinamentos estão à nossa disposição, o grande problema é que, nós não queremos aprender!)
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FÉ E SERVIÇO
Cornélio Pires
Os que dizem ser da fé,
Atingem números loucos;
A crença tem multidão,
O serviço, muito poucos.
SEMPRE AMOR
Cornélio Pires
O anjo do Amor nasceu
No coração do Criador;
Por isso, em qualquer idade,
O Amor será sempre Amor.
MICRÓBIOS
Cornélio Pires
"De micróbios, Deus me livre!"
Gritava Dona Lelé,
Entretanto, a nobre dama
Morreu de um bicho no pé.
(Anotações:
A crença normalmente representa a nossa busca por alguma entidade ou pessoa que ‘carregue’ o nosso fardo,
por isso os raros trabalhadores... Podemos ter nas pessoas múltiplas manifestações que ‘parecem’ com o amor; um ‘amor’ de pessoa, pessoa paciente ou bondosa ou compreensiva, mas não é amor! A higiene fundamental para todos nós não é a física, é a espiritual!)
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CALMA
Cornélio Pires
A sustentação da calma
Que nos compete manter,
Precisa sempre de alguém
Que saiba amar e sofrer.
PACIÊNCIA
Cornélio Pires
Entendamos, meus amigos
O combate à violência,
Tem começo em nossa casa,
Nos gestos de paciência.
RECEITA DE PAZ
Cornélio Pires
Para viver cada dia
Sem erguer a nossa voz,
Doemos paz e alegria
Aos que vivem junto a nós.
(Anotações:
A ordem natural de aquisição de virtudes começa pela ‘paciência’. Paciência nos sofrer, isto nos leva ao sentimento e, este, nos leva à compaixão etc. Sem paciência não há virtude adquirida, embora possa haver hiatos
de qualquer virtude. A palavra suave e correta provém de uma virtude adquirida; educação espiritual!)
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ALTO RESUMO
Cornélio Pires
Li muitos livros, centenas,
Buscando verdade e luz.
E resumi todos eles
Num só instrutor: Jesus.
EDUCA SEMPRE
Cornélio Pires
Corrige, educa, aprimora,
Fala e age para o Bem,
No entanto, guarda esta nota:
Ninguém altera ninguém.
DOR OCULTA
Cornélio Pires
Passada a festa do circo,
O palhaço Mirolando
Foi visto, atrás do cenário
De mãos no rosto, chorando...
(Anotações:
Existem dois tipos de ‘leitores’, os que buscam a verdade e os que adoram a ilusão, Jesus somente atende aos
primeiros... Quando creio estar carregando, em ajuda, ao fardo do irmão, o peso maior que sinto é do aumento de meu próprio fardo. O drama que se oculta no imo do Espírito, por enquanto, não é de conhecimento
nem do próprio...)
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RENOVAÇÃO
Cornélio Pires
Muitas vezes, o passado
Traz doença, mágoa e prova,
No entanto, Deus nos concede
O amparo de vida nova.
ENGANO
Cornélio Pires
Este caso aconteceu
Com o nosso amigo Coutinho:
Bebeu álcool canforado,
Acreditando ser vinho.
(Anotações:
A grandeza da reencarnação é que ela nos explica clara e justamente a aplicação da Lei de Deus. Sem a reencarnação, todos que não caíssem nas graças de ‘deus’ estariam no inferno! Não podemos e não devemos nos
iludir com respeito aos regimentos divinos, bebamos na fonte da ‘água da vida’, os ensinos do Cristo!)
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