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Perdoar e esquecer
são as duas chaves da paz.
Agar
(Anotações:
A primeira chave sendo para o perdoar, somente abre o cadeado quando se responde corretamente ao código
necessário. Este código é obtido quando respondemos sinceramente ao por que perdoar... A seguir tem a chave do esquecer, e o código segue as mesmas instruções anteriores... Portanto, para perdoar e esquecer é imprescindível os estudos que nos levem ao conhecimento e, com a prática destes, da moral. Portanto, sem estudar não conseguiremos utilizar nenhuma das citadas chaves!)
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TEU TRABALHO
Emmanuel
O teu trabalho é o cântico
De tua própria vida.
Imprime nele onde estiveres
A nota azul de teu amor.
Estuda a Natureza:
Age o vento compondo melodias.
O rio mostra a força e convida ao serviço
Na cachoeira a estrondear.
Não busques a tarefa que te cabe
Com a tristeza do escravo.
O teu trabalho é a oficina
Em que podes forjar a tua própria luz.
(Anotações:
Trabalhar com alegria para que o serviço atinja seus objetivos, carregado de bons sentimentos... Quantos pés
imóveis, quantos braços cruzados, quantos cérebros inúteis, quantos corações congelados; aonde queremos
chegar?)

6

CONSTRUINDO
Irmão José
Falando sem agredir,
Ouvindo sem malícia,
Vendo sem criticar,
Ajudando sem humilhar,
Corrigindo sem vaidade,
Trabalhando sem egoísmo,
Compreendendo sem exigências,
Crendo sem fanatismo,
Amando sem paixão e
Sofrendo sem revolta, estaremos a cada dia, colaborando, a partir de nós mesmos, na construção
do mundo melhor, sobre o alicerce indispensável da paz do Senhor.
(Anotações:
A resistência, a qualidade, a proteção e a estabilidade de qualquer ‘edificação’ está na fundação, no início, no
alicerce! O alicerce da edificação espiritual está executado e solidificado no conhecimento moralizado, conseguido pelos estudos continuados da Doutrina dos Espíritos, nas ações possíveis e, principalmente, na paciente
boa vontade individual...)
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RENOVAÇÃO ÍNTIMA
Emmanuel
Não há facilitários
Para a vida interior.
Se tens sede de paz,
Renova-te, lida e serve.
A semente enterrada
Sofre para ser planta.
O aço chega a ser aço,
No calor de alto nível.
Suporta sem queixumes
A dor que te aprimora.
E acharás, em ti mesmo,
A tua própria luz.
(Anotações:
A renovação íntima, assim como a reforma íntima, representa a terra inóspita e que deve ser preparada para
a devida produção... Tudo tem início com o destocamento da gleba, arrancando os atavismos de todas as espécies, arar e gradear o solo desigual, colocar os corretos adubos e semear o conhecimento e a moral... A partir disso é que poderemos sentir as tenras plantas da verdade surgirem e se agigantarem na correta produção.
A colheita final será o produto dos nossos pacientes labores, fundamentados sobre a esperança que temos no
dono da terra...)
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ENTREGA-TE A DEUS
Irmão José
Se o sofrimento te alcança, confia em Deus e a dor se te fará um caminho de elevação.
*
Se a provação te procura, pensa em Deus e a prova será luz em teu próprio Espírito.
*
Se problemas te assolam a existência, persevera em Deus e os empeços da senda se te transformarão em pontos de apoio.
*
Se alguma afeição querida te deixa a companhia, espera em Deus e a solidão te beneficiará com
o tesouro inalienável da experiência.
*
Se a doença te compele a longos períodos de imobilização, resigna-te em Deus e a enfermidade
te descortinará novos horizontes no mundo íntimo.
*
Segundo a palavra abençoada do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no versículo 28 do
capítulo oitavo, “nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a
Deus”.
*
Isto equivale a dizer que, se entregares a tua vida a Deus, tudo que possa trazer-te algum prejuízo
é recurso movimentado em favor de tua felicidade que, de imediato, nem sempre consegues
compreender.
(Anotações:
Entender que, ‘entregar a vida a Deus’ não é se dedicar totalmente à uma comunidade religiosa! A vida encarnada ou desencarnada é regida pela ‘decisão’ do Espírito. Entregar a vida a Deus deve ser entendida na
sua racionalidade plena... Quem não tem conhecimento, como deixar sua vida na mão de outros? Mas muitos
irmãos deixam sua vida nas mãos dos outros, por comodismo ou conformismo, e após o desencarne sofrem a
enorme consequência da desilusão! Devemos conhecer a Lei de Deus antes de decidirmos sem esse conhecimento...)
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ENTES AMADOS
Emmanuel
A dor dos entes caros
Dói talvez mais em ti.
Não queres que teus filhos
Sofram tribulações...
Que seria, porém,
Do aluno sem escola?
Terra boa esquecida
É a que acolhe a erva brava.
Recorda que alguém ama
Aos teus, mais que tu mesmo.
Esse alguém é o Criador
Que lhes sustenta a vida.
(Anotações:
Por muito tempo ainda estaremos extremamente ligados ao fator ‘sangue’... Os meus familiares são os seres
mais puros do mundo... Meus filhos são uns anjos... Estas são confirmações do nosso estágio evolutivo ligado
ao orgulho e egoísmo. Será que nos demoraremos a crescer espiritualmente?)
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SENDA EVOLUTIVA
Irmão José
Nada evolui sem trabalho.
*
O aperfeiçoamento íntimo se fundamenta no cumprimento das obrigações de cada dia.
*
Sem esforço e sacrifício, ninguém galga os degraus da escada que conduz a Deus.
*
Amar o próximo, amparar os frágeis, esclarecer e despertar consciências, repartir o pão com os
famintos, perdoar sempre, estender as mãos aos sofredores, perseverar no bem, buscar a Verdade
que existe em todas as coisas, lutar contra as próprias deficiências, constituem abençoados estágios da estrada estreita, aquela mesma que o Cristo nos ensina a trilhar.
*
Como adentrar os domínios da luz permanecendo nas sombras?
*
De que forma abrir os braços ao mundo, sendo egoísta?
*
A Mensagem do Evangelho é libertadora.
*
A dor que nos visita pode ser a mensageira da paz.
*
Quem desertar do aprendizado, marcará estaca zero na senda evolutiva.
*
O que nos compete realizar, ninguém poderá fazê-lo por nós.
*
Cada qual deve vivenciar as suas experiências pessoais, adquirindo discernimento e maturandose interiormente, até que possa afirmar como o inolvidável Apóstolo: “Não sou eu mais quem
vive; é o Cristo que vive em mim”.
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(Anotações:
...; é o Cristo que vive em mim... Porém devemos nos preparar muito bem para saber viver o Cristo! Ainda
teremos que muito estudar e praticar ações de valor moralizante até compreender o que é esse ‘viver’ do
Cristo!)
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TEU CAMPO
Emmanuel
Se o campo de serviço que te foi confiado
For invadido por agentes perniciosos,
Não te revoltes, nem desanimes.
À frente do perigo, trabalha mais.
Observa os pontos frágeis
E fortalece-lhe as defesas.
Reconstrói tudo a tempo,
Recordando o cupim que derruba telhados.
Não te lamentes, nem te queixes.
Fornece o teu exemplo.
Com o teu exemplo, em amor e suor,
O teu campo de novo brilhará.
(Anotações:
No caminho da fraternidade é muito comum, até natural, que os irmãos se apresentem como cobradores da
nossa confiança nos valores espirituais. O companheiro indolente, a companheira irritadiça, os filhos revoltados, os parentes chupões etc. são esses irmãos cobradores, mas devemos nos cuidar de nós mesmos não sermos cobradores dos outros...)
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ALGUÉM VEIO
Irmão José
No momento em que te encontravas em desespero, receando pelo próprio equilíbrio, alguém veio
e te salvou do abismo de sofrimentos maiores...
*
No instante em que te sentias fraquejar ante as provas da vida, alguém veio e te sustentou as forças...
*
No momento em que a lâmina da calúnia te dilacerava o coração, alguém veio e te balsamizou as
chagas, fazendo-te sorrir outra vez...
*
No instante em que as lágrimas se te desataram dentro do peito, sufocando-te as iniciativas mais
nobres, alguém veio e te consolou sem nada dizer...
*
No momento em que a solidão te torturava profundamente, fazendo-te crer o mais infeliz dos seres, alguém veio e permaneceu ao teu lado...
*
No instante em que o peso da cruz te arremessava ao solo áspero, alguém veio e te ofertou o apoio do próprio braço para que pudesse seguir adiante...
*
No momento em que tudo parecia conspirar contra os teus ideais de felicidade, alguém veio e,
sem que saibas como, garantiu a tua paz, acalmando a tempestade em torno dos teus passos...
*
Esse alguém que, incondicionalmente, te abençoa, que te guarda e que te protege contra todos os
perigos da estrada, é sempre Jesus!...
(Anotações:
Mas o que ocorre quando nós não acreditamos na ação dos irmãos espirituais a nosso favor? A descrença, por
nossa intensa ligação aos valores materiais imediatos, destrói qualquer perspectiva de intervenção dos amigos
espirituais. Com o tempo nós aprenderemos a estudar e acreditar em nós, Espírito, e nos amigos do lado de
lá!)
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CONFIA
Emmanuel
Se a provação te busca,
Não reclames. Confia.
Tudo na evolução
Sofre pra expandir-se.
Ante os punhais da rocha
Faz-se a fonte mais pura.
A rosa vem à luz
No colo do espinheiro.
Dentro da própria dor,
A alegria renasce.
Depois da meia-noite,
Rebrilha o amanhecer.
(Anotações:
Não devemos nos assustar com essas descrições de sofrimento. Entendamos as comparações no sentido de
que, sem o trabalho nobilitante, seja físico ou mental, não conseguiremos evoluir espiritualmente e nem materialmente! O mínimo que podemos fazer nessa encarnação é estudar com atenção e dedicação, para conhecer
a Lei de Deus...)
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PROVAÇÕES
Emmanuel
Nos dias de amargura
Perguntas: “por que a dor?”.
Sem provações, porém,
Cairias na inércia.
Que seria da pedra
Sem lâmina que a corte?
O pão não aparece
Sem o calor do forno.
Recorda que o buril
Não esculpe no barro.
Se a dor já te visita,
Rende graças a Deus.
(Anotações:
Caso compararmos a vida espiritual com a vida física teremos o seguinte: O aluno ‘sofre’ as provas para saber-se o seu grau de aproveitamento na escola e, não passando nas provas vai para a recuperação – expiação!
-. Perceber que isso é idêntico ao aprendizado do Espírito. Estamos aqui para ‘sofrer’ as provas que mostrarão o nosso momento evolutivo espiritual e, se não as suplantarmos, iremos para a ‘expiação! – recuperação...
Como se vê, nós não podemos reclamar de nada! Vamos ‘sofrer’ as provas e suplantá-las?)
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DEUS SABE
Irmão José
Há quem te menospreze?
Mas Deus te valoriza.
Muitos não te acreditam?
Deus, porém, te conhece.
Padeces perseguições?
Deus sabe defender-te.
A situação se agrava?
Deus sabe como intervir.
Dúvidas quanto ao futuro?
Deus sabe o que é melhor.
Suceda o que suceder,
Conta sempre com Deus.
(Anotações:
Na carne somos premiados com o esquecimento daquilo que fomos, portanto somente nos resta, conscientemente, acreditar que esta é a melhor encarnação para o nosso momento evolutivo espiritual! Podemos não entender as situações e eventos em que nos encontramos, mas que estão ligados ao nosso pretérito, estão mesmo!
Façamos o melhor que pudermos, é para o nosso próprio benefício, para isso basta crer em Deus!)
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OCUPAÇÃO
Irmão José
Não estaciones na estrada.
O trabalho te espera.
Deus precisa de ti
Na construção do agora.
Esquece-te e serve,
Doando o melhor ao teu alcance.
Alia-te ao bem
E o bem te defenderá.
Felicidade real
É tornar os outros felizes.
Se te entregas a Deus,
Deus te resguardará.
(Anotações:
Todas as recomendações dos nossos irmãos espirituais são para o nosso ‘desligamento’ progressivo dos valores imediatos, materiais, e gradativamente substitui-los pelos valores espirituais. É de nosso pleno conhecimento que ‘devemos viver no mundo sem ser do mundo’, isto é, não nos prendermos aos valores materiais,
aqueles que não levaremos para o outro lado...)
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ALEGRIA SEMPRE
Emmanuel
Não sonegues aos outros
A bênção da alegria.
Sobram dores na Terra...
Sê a luz do otimismo.
A Natureza inteira
É júbilo em serviço.
A flor perfuma os Céus,
Aves cantam nos ninhos.
Irradia a esperança,
Fala em bondade e paz.
Deus fez da própria noite
Berço do amanhecer...
(Anotações:
Nas bodas de Canaã Jesus demonstrou e incentivou a alegria saudável! Por que devemos nos manter alegres?
Porque estamos encarnados, gozando de uma oportunidade especial, que muitos irmãos estão aguardando
ansiosos, para o nosso reajuste e evolutivo espiritual. Aproveitemos alegremente esta encarnação, mesmo nas
dores mais atrozes, sejam físicas ou morais, e certamente acordaremos do outro lado plenos de alegria por
suplantar mais um degrau evolutivo...)
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EM TODOS OS LUGARES
Irmão José
Onde todos gritam, silencia.
Onde muitos condenam, compreende.
Onde vige o desespero, pacifica.
Onde lavre o ódio, ama.
Onde houver sombra, ilumina.
Onde domine o mal, ora.
Onde chora a penúria, socorre.
Onde tropeça alguém, auxilia.
Onde existe ressentimento, perdoa.
Onde nasce a tentação, resiste.
Em todos os lugares,
Persevera no bem e espera por Deus.
(Anotações:
Sempre vigiando a si mesmo, em todas as ocasiões e situações. Orando para não se esquecer de vigiar. É evidente que, sem conhecimento e de moral oscilante não conseguiremos tudo, mas com disciplina é possível fazermos bastante!)
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MIGALHAS
Emmanuel
Não te digas inútil,
Que nada podes dar.
Mesmo de mãos vazias,
Temos o amor que ampara.
Uma frase, por vezes,
Renova muitas vidas.
Gotas de sedativo
Anulam grandes dores.
A migalha que dês
Atrairá migalhas...
E, no pouco de muitos,
O Bem triunfará.
(Anotações:
Cada um de nós pode fazer muito ou nada. De acordo com o nosso momento evolutivo trabalhamos... Desequilibrados somente geram desequilíbrios, preguiçosos somente geram a vagabundagem etc. Vamos nos examinar e descobrirmos as nossas potencialidades, mas sejamos verdadeiros, pelo menos conosco mesmo! Ao
acordarmos do outro lado veremos a realidade das nossas verdades.)
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PLENITUDE SEMPRE
Irmão José
Nas mínimas atitudes
A elevação te aguarda.
A Lei jamais se esquece
Do que muitos desprezam.
Socorrer um animal ferido
É grande amor a Deus.
Aquele que cultiva uma flor
Reverencia a vida.
Nada é pequeno,
Quando se ama o bastante.
Para alcançar a plenitude
É preciso servir.
(Anotações:
Para os estudantes aplicados da Doutrina dos Espíritos é muito natural a dedicação a todos os elementos do
universo, pois todos foram criados por Deus. Ao concluirmos nossa jornada evolutiva espiritual seremos cocriadores com o Pai, portanto responsáveis, conjuntos, pelos elementos universais!)
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PROVAS
Emmanuel
Não olvides a fé
Quando as provas te busquem.
A dor onde aparece
É formação de luz.
A terra golpeada
Enriquece a lavoura.
A árvore sob a poda
Abre-se em novos frutos.
A lágrima na vida
É um guia no caminho.
Sofre, mas age e serve,
Entregando-te a Deus.
(Anotações:
As provas obrigatoriamente representam sofrimento e dor? Fui fazer as provas na minha escola e não sofri e
nem tive dores: eu havia estudado corretamente para superar as provas... Embora a frase se refira a um exame, prova, escolar, ela é perfeitamente representativa. Somente tremem de medo do sofrer e da dor os que
sabem não estar preparados para enfrenta-las!)
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IDEAL
Irmão José
Se sentes qualquer dificuldade no relacionamento com os outros, é provável que o empecilho
maior esteja em ti mesmo.
*
O que classificamos por indiferença alheia, talvez seja simplesmente falta de habilidade da nossa
parte.
*
O que fazes para te aproximares das pessoas? Esforças-te para conquistar a confiança dos que
vivem à tua volta?
*
Se esperas algum apoio de alguém, é natural que esse mesmo alguém espere algo de ti.
*
Aquele que toma a iniciativa de caminhar, chega sempre no objetivo.
*
Sem sementeira, não haverá colheita.
*
Para que o plantio seja certo é importante o preparo do solo.
*
Quem deseja compreensão, precisa compreender.
*
Simpatia e amizade são bênçãos cultiváveis.
*
Experimenta ser mais afável, mais solidário, mais atencioso e mais alegre com os outros para ver
o que te acontece...
*
Até as plantas sabem agradecer o carinho que recebem na irrigação ou no adubo.
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*
Exigir menos dos outros e mais de ti – eis a fórmula ideal para que saibas viver e conviver, proveitosamente, com todos, em qualquer parte do mundo.
(Anotações:
Quanto mais entendemos àquilo que estudamos, menos exigimos de nossos irmãos de caminho, de cá e de lá!)
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CARIDADE E ATITUDE
Emmanuel
Caridade igualmente
É a diretriz correta.
Não te lamentes. Age.
Não reclames. Coopera.
Não critiques. Respeita.
Não zombes. Auxilia.
Não condenes. Ampara.
Não desesperes. Confia.
Não firas. Balsamiza.
Não te revoltes. Ama.
Caridade onde esteja
É a luz da Luz de Deus.
(Anotações:
Ao ler e pensar na mensagem acima, nós descobrimos que algumas dessas ações já nos são possíveis... Mas entre saber e fazer existe uma enorme diferença que, somente fazendo será descoberta. Os tombos fazem parte
do aprendizado ao equilíbrio, sem errar nós não conheceremos o certo! Vamos fazer, deixemos os resultados
para quando terminarmos a ação!)
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A CONTRA PERGUNTA
Irmão José
O aprendiz, observando que o instrutor ocupava-se em colaborar no preparo de ligeira refeição
para os vários companheiros da comunidade em que, juntos, empregavam o tempo no estudo das
verdades fundamentais da vida, aproxima-se e indaga surpreso:
*
- Mas, o senhor... descascando batatas?!...
*
O mentor sorri compreensivo e contra pergunta:
*
- Filho, se nos falta a paciência e a humildade necessárias para nos entregarmos às tarefas ditas
menores, como nos habituaremos às responsabilidades de ordem superior nas quais Deus espera
pelo nosso esforço e boa vontade na construção do mundo melhor?
(Anotações:
Nós estamos acostumados a julgar pelas aparências. O rico, o bonito, a bonita, a rica, os de boa aparência não
fazem trabalhos grosseiros e simples... Quando deparamos com qualquer um deles realizando esses atos nós
admiramos isto, mas a resposta acima, do mentor, elucida o aluno ou a nós...)
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NO MOMENTO JUSTO
Emmanuel
Não desprezes servir
Sem que os outros te vejam.
A Lei do Bem é ação
Do firmamento à Terra.
O Sol clareia a furna
Sem reclamar aplausos.
O Chão que te sustenta
Não te pede louvores.
Serve sem procurar
As ilusões da fama.
Ante o momento justo
Deus te destacará.
(Anotações:
Aqui aparece o ‘fazer o bem sem olhar a quem’! A natureza nos ensina a servir sem ficar cobrando, ou se cobrando, pois somente servindo é que aprenderemos. Pensar corretamente é muito bom, mas fazer certo é o
ideal...)
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CONTINUAR FIRME
Irmão José
Surgem determinadas situações das quais, por mais te debatas, não conseguirás desvencilhar-te
de pronto.
*
Todavia, se te conservares sereno, poderás evitar que elas se compliquem atirando-te a prejuízos
mais graves.
*
Refletindo assim, concluirás que, diante de qualquer luta que te surpreenda no cotidiano, a tua
reação inicial é fator decisivo no desenrolar dos acontecimentos.
*
É possível que não sejas diretamente responsável pelo aparecimento desse ou daquele problema,
que a invigilância de alguém haja criado, mas exclusivamente de tua capacidade de perdoar e de
esquecer, de aceitar e de continuar firme na fé em Deus, dependerá a solução desejada, facultando-te retornar a paz e a alegria.
(Anotações:
Podemos não ser diretamente responsáveis por muitos problemas que temos, mas indiretamente somos responsáveis para resolvê-los! A pessoa responsável é aquela que assume as ações e reações necessárias para resolver os problemas, quer sejam por ela causados ou não.)
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PERDÃO
Emmanuel
Ante o golpe da ofensa,
Não te vingues. Perdoa.
Esquecer agressões
É garantir a paz.
O vento quebra troncos
Mas não destrói a grama.
Uma só vela acesa
Vence o poder das trevas.
Abraça na humildade
A própria resistência.
O revide é dos humanos.
O perdão é de Deus.
(Anotações:
A vegetação rasteira é a que menos sofre com os furacões, pois permanecem humildes, rente ao chão, e deixam a tempestade passar... Nós podemos imitar essa atitude, não enfrentando obstáculos de forma agressiva e
sim de modo suave, humilde... Quem caminha contra o vento apenas se cansa muito mais...)
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PAZ
Irmão José
Se acreditas no bem
E busca praticá-lo...
Se não guardas rancor
Contra ninguém...
Se amas o próximo
Sem nada exigir...
Se anseias corrigir
Os teus próprios defeitos...
Se procuras trilhar
Nas pegadas do Cristo...
É provável que sofras,
No entanto, a paz, será sempre contigo.
(Anotações:
Ao estudarmos de forma consciente e contínua a Doutrina dos Espíritos, nós arquivamos conhecimentos corretos e, começando a praticar aqueles em que já nos consideramos preparados, arquivamos moralidade. Com
o conhecimento e a moralidade caminhamos equilibrados em nossa jornada, confiantes nos desígnios divinos,
portanto, em paz!)
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AGE SERENAMENTE
Emmanuel
Atribulações e provas?
Age serenamente.
Todo conflito espera
O socorro da paz.
Ninguém dá combustível
À voragem do incêndio.
Não farás uma festa
Com taças de vinagre.
Procura a inspiração
Da humildade e do amor.
Faze o bem que puderes
E o mal se afastará.
(Anotações:
De acordo com o ensino dos Espíritos a Kardec: ‘O mal é a ausência do bem!’. Quando nos propomos a fazer
o certo, e caminhando fazendo o já possível, é normal que já entendamos muito bem a frase dos Espíritos,
portanto, se estamos no caminho do bem, não pode haver nele o mal!)
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ABENÇOADO CADINHO
Irmão José
O instituto da família é oficina de aprimoramento espiritual.
*
Nas atividades do lar, o humano é convocado ao exercício constante da paciência e do perdão.
*
Em contato com a parentela, aprenderá amar no clima da renúncia e do sacrifício, reparando os
erros de outras romagens no corpo físico;
*
abdicará do egoísmo milenar, observando que o tesouro da felicidade deve ser compartilhado
com muitos;
*
ensinará com humildade, porquanto se reconhecerá também na condição de simples aprendiz diante da vida;
*
silenciará reclamações e anseios de caráter pessoal;
*
movimentará os recursos disponíveis em benefício de todos, sem privilégios e sem preferências;
*
cultivará a fé em Deus e a bondade espontânea, iluminando-se com as lágrimas vertidas no cumprimento das obrigações que lhe digam respeito...
*
O lar!... Abençoado cadinho onde tantos se retemperam para as alegrias imperecíveis da Vida
Superior;
*
Não o desprezes sob qualquer pretexto.
*
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O teu lar é o teu pequenino mundo, onde o teu coração de pai ou de mãe, de filho ou de filha,
pode refletir a Luz do Coração Divino que sustenta e equilibra o Universo inteiro.
(Anotações:
Quando pudermos firmar em nós mesmos a certeza de que, todos aqueles que direta ou indiretamente, de
modo constante ou eventual, pertencem a um grupo construído nos encarnes pretéritos e fazemos parte dele.
Assim sendo, mutuamente credores e devedores, passaremos a entender e realizar atos mais condizentes ao
progresso espiritual desse agrupamento de irmãos. O principal segmento desse grupo é o familiar, por isso o
mais importante ao nosso crescimento espiritual individual...)
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DA NATUREZA
Irmão José
Aprendamos com a natureza
A perdoar e servir.
A roseira sofre a poda
Respondendo com mais rosas.
Represado, o rio caudaloso
Ilumina as grandes cidades.
“O sândalo perfuma
O machado que o fere”.
O trigo triturado
Nutre milhões de seres.
Que as nossas dores sejam
Degraus de sublimação.
(Anotações:
Sempre e sempre o incentivo ao trabalho ‘natural’. A naturalidade do trabalho não depende da quantidade e
sim da qualidade... Trabalho mental e trabalho físico, ambos podem ter valor material ou espiritual, e saber
distingui-los com equilíbrio é virtude daquele que conhece e tem moral espiritual controlada.)
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TEMPO DE COLHER
Irmão José
Toda semente pede tempo para germinar.
*
Assim também acontece nos domínios do Espírito.
*
Nunca devemos desistir de semear o bem, porque os resultados não se façam imediatos aos nossos olhos.
*
Saibamos esperar com paciência.
*
No momento justo, as sementes que houvermos lançado no solo dos corações haverão de produzir frutos sazonados.
*
Semeemos compreensão e alegria, paz e coragem, perdão e amor...
*
É da Lei que cada semente produza segundo a sua própria espécie.
*
Mais cedo ou mais tarde, a vida restituir-nos-á, centuplicadamente, o que houvermos ofertado.
*
Prossigamos no trabalho pela felicidade daqueles que mais amamos, aceitando-os como são, na
certeza de que eles saberão entender e corresponder aos nossos zelos e atitudes, no tempo justo.
(Anotações:
Esta comunicação nos alerta sobre a nossa ligação com o imediato. Queremos ver o resultado das nossas ações, confundindo valores materiais, imediatos, com os espirituais, transcendentes. Estagiamos na carne por
tempos relativos, no máximo chegamos ao centenário, mas o Espírito é imortal... O que representa cem anos
para a imortalidade? Façamos ações condizentes ao nosso progresso espiritual atuando através da materialidade, mas não devemos ficar aguardando qualquer resultado enquanto na carne!)

36

PACIÊNCIA
Emmanuel
Quando a crise apareça,
Não te irrites. Espera.
A paciência é a força
Que nos sustenta a vida.
A montanha, há milênios,
Guarda o verde do vale.
O Sol jamais recusa
De se doar em luz.
Sofres? Não te lamentes,
Não desesperes. Serve.
O Universo se expande
Sobre a calma de Deus.
(Anotações:
Quando ouvimos o velho ditado popular: ‘A paciência é a mãe de todas as virtudes’, não devemos duvidar...
Analisando as ocorrências da vida, seja pela história ou pelos mais velhos, nós facilmente descobrimos a verdade daquela sabedoria popular. Quantos sonhos juvenis nunca se realizam e quantas inesperadas realizações são concluídas... Nós devemos continuar trabalhando, cada um no seu setor, mental ou físico, mas devidamente conscientes de que os resultados normalmente aparecerão de forma que atenda às nossas necessidades espirituais e raramente às materiais. Entendendo que o objetivo espiritual é prioritário sobre o material,
imediato, confirmaremos que, realmente, a paciência é a mãe, generosa, das virtudes...)
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