PÉROLAS DE LUZ
PREFÁCIO
PENSAMENTOS DE EMMANUEL

OK

Deus nos releva as faltas,
na certeza de que aprenderemos
igualmente a perdoar
as ofensas e os erros alheios.
Emmanuel

INFORMAÇÃO
Emmanuel
Descansávamos, por minutos, na grande varanda de uma hospedaria,
onde fôramos visitar um amigo, quando Felício, um companheiro na pequena
excursão, e eu tivemos nossa atenção voltada para um grupo de seis crianças,
que brincavam cortando papel que enrolavam caprichosamente, fazendo
bolinhas, com as quais competiam entre si num jogo infantil de força para
medir as distâncias.
Notamos que o papel utilizado estava repleto de letras e dispomo-nos
ambos a ir ao encontro dos pequenos para saber as minudências do que
tratavam, já que o papel em utilização era abundante e teria custado alto
preço.
Os meninos se espantaram com a nossa presença pessoal e nos
atenderam as perguntas com atenção.
Dirigimo-nos ao rapazote de, provavelmente, doze janeiros de idade,
que nos pareceu o chefe da turma e pedimos a ele nos desse uma daquelas
folhas e notamos que ali estavam gravadas dezenas de sentenças notáveis
que, para logo, reconhecemos serem de autoria do nosso amigo Emmanuel.
Quem teria sido o autor do impresso que não trazia o nome da própria
origem?
Perguntamos ao dono da hospedaria, a um companheiro que freqüenta
as reuniões de uma das casas espíritas da cidade, a outros amigos e ninguém
soube responder coisa alguma, quanto à procedência do interessante
documentário.
Na noite daquele dia, selecionamos cinqüenta pensamentos da lista e na
manhã seguinte, fomos para São Paulo, onde nos acharíamos de passagem.
Reunimo-nos à noite e verificamos, em companhia de vários
companheiros, alguns deles médiuns experientes, e para nós foi fácil descobrir
as fontes dos apontamentos e vimos que pertenciam aos livros de nosso
prezado Emmanuel (*).
Oramos pedindo-lhe colaboração e em breves momentos, ei-lo conosco.
Aprovou-nos, então, o desejo de reunir em um livro, as sentenças que
havíamos destacado, dedicando-as aos irmãos da nossa confortadora Doutrina.
Foi assim que nasceu este livro, que te ofertamos, alegremente, à feição
de pequeno escrínio, contendo pérolas de luz.
Bezerra Menezes
Uberaba, 27 de Janeiro de 1992
(*)
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Livros da Federação Espírita Brasileira:
- Caminho, Verdade e Vida
- Pão Nosso
- Fonte Viva
- Vinha de Luz
- Palavras de Vida Eterna.
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PENSAMENTOS DE EMMANUEL
Emmanuel
A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora
que venhamos a realizar para os outros.
***
De tudo que semeares, efetivamente colherás.
***
Em matéria de felicidade só se possui aquela que se dá.
***
Desprezo da parte de alguém é aula da vida para aquisição de
humildade.
***
A herança quase sempre e um suplício para quem parte e uma tentação
para quem fica.
***
Cada pessoa renasce na soma do que já fez.
***
A melhora de tudo para todos começa na melhora de cada um.
***
O lar é uma escola em que somos, na Terra, aprendizes e professores
uns dos outros.
***
Perante Deus toda pessoa é importante.
***
Quem perdeu a própria fé, nada mais tem a perder.
***
A indulgência é a fonte que lava os venenos da cultura.
***
A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro.
***

Nunca se viu egoísmo que não se queixe de ingratidão.
***
Quem condena atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem.
***
O não de Deus hoje é sempre o nosso maior bem de amanhã.
***
Não te digas incapaz, nem te digas inútil. Auxilie como puderes.
***
Mais fácil sofrer, difícil é perdoar.
***
A felicidade não entra em portas trancadas.
***
Progredir realmente é trabalhar sempre, servindo sempre mais.
***
O carro da evolução não espera por ninguém, a fim de seguir adiante.
***
Em qualquer empresa, a irritação dos responsáveis faz a metade do
insucesso.
***
Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a
fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria.
***
Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de
discutir.
***
Reclamar é ferir-se.
***
Confia em Deus, mas não te esqueças de que Deus confia em ti.
***
Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar.

***
Esclarece e avisa para o bem, mas não exijas do próximo aquilo que
ainda não consegues fazer.
***
Quem aprende a ouvir com atenção, aprende a falar com proveito.
***
Cada minuto é uma semente de amor que podes cultivar ou uma
abençoada luz que pode acender para o grande futuro.
***
Obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de
proteção.
***
Conquista com as próprias mãos a experiência do trabalho que te
aprimora e te eleva.
***
Inteligência sem obras é tesouro enterrado.
***
Perdão é lucro.
***
Os parentes difíceis, quase sempre são os fiscais da vida que nos
examinam nas lições do progresso espiritual.
***
Quando quiseres medir as tuas vantagens, visita um hospital com a
necessária atenção.
***
A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma.
***
O dinheiro pode proporcionar-te reconforto, mas o descanso da alma
vem de Deus.
***
Alma corajosa não é aquela que se dispões a revidar o golpe recebido e
sim aquela que sabe desculpar e esquecer.
***

Aproveita o tempo construindo o bem, a fim de que o tempo te
aproveite, de modo a fazer o melhor de ti.
***
Em qualquer parte a vida te conhece pelo que és, mas apenas te
valoriza pelo que fazes de ti.
***
Não te aflijas. As Leis de Deus estão velando.
***
Dificuldade é um teste de paciência.
***
Muitas vezes o agressor é apenas um doente, mais necessitado de
medicina do que de punição.
***
Mobiliza o conhecimento elevado para atenuar a ignorância.
***
De imediato, ninguém renova pessoa alguma.
***
A herança da liberdade pertence ao dever cumprido.
***
Hoje – plantação, segundo a nossa vontade. Amanhã – seara, conforme
a lei.
***
A voz é a revelação do temperamento de cada um.
***
Não te lastimes quando as circunstâncias te exigirem essa ou aquela
mudança, isso é sinal de que a vida te favorece a renovação.
***
Cada dia, em toda parte, dispões da riqueza das horas para as mais
nobres aquisições.
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