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Gratidão 

É importante refletir sobre o quanto deveremos ser 
gratos àqueles que nos proporcionaram a oportunidade 
do contato com os ensinamentos maiores. Seja aos 
evangelistas, apóstolos, profetas, como a tantos outros 
que se dedicaram ao exercício da palavra – escrita ou 
falada – no compartilhar de tudo o que presenciaram e 
aprenderam. Esse sentimento de gratidão poderia ser 
uma constante em nossas vidas. 

Esse exercício de aprender e compartilhar poderia ser 
tomado como missão de todos nós, transformando 
nossa fé através da mais bela atitude de fraternidade e 
compaixão por aqueles que fazem parte desse nosso 
momento na eternidade. 

Elda Evelina Vieira 
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O Chamado 

A Paz do Senhor esteja conosco. 

As reais lições deixadas por nosso amado Mestre Jesus são 

sábios ensinamentos que não foram compreendidos em seu real 

significado. Foram desvirtuados para atenderem a interesses de uns e 

outros que se mantiveram em evidência. 

A Humanidade precisa acordar seriamente para a verdadeira 

condição de seus moradores e para a necessidade de mudanças de 

comportamento. 

Vocês precisam encontrar o caminho da verdade e apressarem 

seu crescimento. Urge essa mudança. Não há mais tanto tempo para 

espera. 

Vamos descerrar os véus e tudo ficará claro e límpido. Tanto 

que será difícil o olhar frente a frente. Alguns não suportarão estar face 

a face com a verdade e pedirão clemência. Esses terão que encontrar 

suas oportunidades de recomeço em outras esferas, essa é a lei. 

Venham irmãos, estejam dispostos a receberem as orientações 

que gostaríamos  fossem dirigidas aos que se apresentaram para o 

trabalho. É chegada a hora. 

Venham até nós e lhes diremos o que fazer e como fazer. 
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Estamos com vocês e queremos que estejam conosco nesse 

trabalho de amor e revitalização da Humanidade. 

Sejam amor e paz em todos os seus atos. A Paz do Senhor 

esteja com todos nós. 

(mensagem recebida em janeiro de 1997) 
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Prefácio 

Reflexões sobre uma nova missão 

É muito difícil compreendermos as razões que nos levam a 

realizar algumas tarefas, principalmente quando essas tarefas ainda 

nos são desconhecidas quanto ao conteúdo, forma, e se seremos 

capazes de nos envolver verdadeiramente para conseguirmos 

alcançar o objetivo. 

Algumas vezes nós nos subestimamos e não acreditamos 

sermos capazes de realizá-las, em outros momentos não acreditamos 

na proposta oferecida. 

No caso específico, não confiei muito nas orientações 

recebidas e logo em seguida achei até inconcebível aceitar uma 

incumbência de tal importância. 

Em janeiro de 1997 recebi um chamado para ser um veículo 

para mensagens a respeito do Evangelho e não me dispus a fazê-lo, 

até por não acreditar ser capaz de realizar o que estava sendo 

pedido. 

Em julho do mesmo ano, novo chamado e, nesse momento, 

resolvi me disponibilizar para o que pudesse ocorrer a respeito. 

Preparei um esboço do que seria o livro - parte deste prefácio, 

os títulos dos capítulos e índice. Vi a capa pronta, intuitivamente. 
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Passavam-se os meses e nada acontecia. No princípio do ano 

de 1998 pediram-me, no grupo que frequentava, para ficar na saída 

dos trabalhos de Segunda-feira, despedindo-me das pessoas. 

Aproveitei a oportunidade e sugeri a distribuição de textos que 

envolvesse o tema da palestra do dia, com indicações de leitura 

complementar. Aprovaram a ideia e comecei esse trabalho. 

O conteúdo das palestras à época estava relacionado com as 

Bem-aventuranças e o Sermão do Monte. O livro tomou impulso a 

partir desse momento. 

Aqui estou eu com o propósito de ser um veículo fiel, dedicado 

e amoroso para transmitir os ensinamentos que porventura venham a 

ser transmitidos. 

As intuições que me ocorreram ao longo do ano de 1997 vêm 

ao encontro de muitas coisas em que acredito.  

Não sei se alcançarei os objetivos propostos, mas vou tentar 

expressar nesse livro o sentido que acredito correto dos 

ensinamentos do Mestre. Sei não ser uma tarefa. 

Peço a Deus a autorização para o início dessa obra, a ajuda do 

Mestre para o entendimento correto de suas mensagens e o apoio da 

Espiritualidade Maior para me proteger envolvendo-me em muita luz e 

elevando meu padrão vibratório para ser capaz de perceber e captar o 

verdadeiro sentido das palavras daquele que veio ao planeta para nos 

mostrar que o amor é a verdadeira arma com que devemos contar 

para as conquistas de elevação espiritual da Humanidade e de todo 

do Universo. 

O Sermão da Montanha é a fonte da sabedoria de toda a 

Humanidade. É o nosso apoio seguro no qual devemos basear 

nossos passos e atitudes. Não há renascimento sem reforma íntima. 

Não há paz quando não há um coração limpo e puro. Não há luz 

quando de nossos pensamentos brotam imagens de desamor.  
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Reflexões sobre a concretização do trabalho 

Passaram-se os anos e vez por outra eu prosseguia no trabalho 
com o livro Evangelho é Amor, título que incialmente dera à obra a que 
me referi anteriormente. 

O trabalho se mostrava lento e considerei que talvez não fosse o 
caso de eu prosseguir. 

Algum tempo depois comecei a ser convidada a ministrar 
algumas palestras no Centro que frequento. Como dissera no início dos 
meus comentários, eu entendia que o público poderia ter à mão 
sugestões de leituras e até mesmo alguns textos. Por esta razão eu 
comecei a produzi-los com as reflexões que gostaria de oferecer 
naquela oportunidade. 

Montava folhetos com os textos que produzia e outros que 
entendia pudessem auxiliar na compreensão da mensagem oferecida. 

Estudar e refletir a respeito do que iria oferecer ao público 

passou a ser uma referência para a minha própria vida, meu proceder, 

meu aprendizado. 

No início do ano de 2011 constatei que algumas pessoas 
colecionavam os folhetos que distribuíra e ocorreu-me poder montar 
uma coletânea dos textos e publicar um livro. 

Abracei essa ideia e, ao final do mesmo ano, publiquei o livro 
“Reflexões Evangélicas”. 

Volto agora com um novo livro, Reflexões Evangélicas II - 
coletânea dos textos referentes às palestras oferecidas no período que 
se seguiu – agosto de 2011 a julho de 2013. 

Apesar de não terem o título inspirado anteriormente – 
Evangelho é Amor -, as obras são inteiramente dedicadas a levar uma 
mensagem essencialmente de conteúdo sustentado no Evangelho do 
amado Mestre Jesus, o Cristo, levando uma mensagem de amor às 
pessoas. 

Recebam o meu fraternal e carinhoso abraço. 
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Candeia sob o alqueire 

“Ninguém acende uma candeia para pô-
la debaixo do alqueire; põe-na, ao contrário, 
sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos 
os que estão na casa.” (MATEUS 5:15) 
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Diz-nos o Evangelho: 

“Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire; 
põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os 
que estão na casa.” (MATEUS, cap. V, v.15.) 

“Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra 
com um vaso, ou a ponha debaixo da cama; põe-na sobre o candeeiro, 
a fim de que os que entrem vejam a luz; - pois nada há secreto que não 
haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser 
conhecido e de aparecer publicamente.” (LUCAS, cap. VIII, vv. 16 e 
17.) 

Estes textos remetem-nos a algumas reflexões sobre por que 
razão Jesus teria feito essa recomendação, já que nos parece óbvio 
não esconder uma lâmpada e sim deixá-la disponível para que nos 
forneça a luz. 

Jesus sempre falava por parábolas. Era a maneira com que 
disponibilizava o conhecimento de forma a que as pessoas à época 
pudessem compreender o que desejava ensinar. Utilizava exemplos do 
dia-a-dia, o que de mais comum ocorria com as pessoas para que 
pudessem alcançar o entendimento sobre a mensagem a eles oferecida 
pelo Mestre. 

Um dos entendimentos sobre o qual poderíamos discorrer é o de 
que devemos deixar a nossa luz no velador. Entendendo ser essa luz 
tudo aquilo que conseguimos aprender ao longo de nossas vidas. 
Oferecer aos companheiros de jornada, compartilhando nossa luz - 
exteriorizar o nosso brilho interior. 

Certa vez assisti a uma entrevista com um criança de nove anos, 
que vivia em região com poucas alternativas de acesso a livros e 
escolas. Ele havia sido um dos escolhidos, entre tantos outros, a 
receber doação de alguns livros remetidos por crianças de São Paulo, 
vinculadas a um projeto de compartilhar conhecimento. 

Essa criança disse ser muito importante essa oportunidade de 
aprender e que ele, depois de ler os livros, iria passá-los adiante, bem 
como gostaria de passar a outras crianças o que aprendesse com a 
leitura. 

Perguntado por qual razão ele entendia ser importante esse 
procedimento de passar adiante o que viria a aprender, como também 



15 
 

os próprios livros, ele respondeu: -- de que valeria aprender se não 
pudesse passar esse conhecimento para outras crianças? Esse 
aprendizado não teria sido útil, outras pessoas também deveriam saber 
o que ele conseguiu aprender. 

Essa criança, com apenas nove anos, já tinha uma sabedoria 
que poucos têm. O Ser Humano costuma ser egoísta e quer manter o 
conhecimento só para si para, como nos diz o Evangelho, dominar 
aqueles que não o detem . São esses os que colocam a luz debaixo do 
alqueire. 

Uma outra reflexão a respeito do tema é proporcionada por 
Joanna de Angelis (Divaldo Franco), no livro “Jesus e o Evangelho – à 
luz da psicologia profunda”, quando discorre sobre Jesus: "Nunca se 
permitiu o cultivo da hipocrisia ou de atitudes receosas, por isso mesmo 
propôs que não se deve pôr a candeia embaixo do alqueire antes no 
velador, a fim de que a sua luz derrame claridade por toda a parte, 
alcançando todos aqueles que se lhe acerquem, assim banhando-se de 
luz." 

Esse texto nos leva a assumir o compromisso de nos colocarmos 
de forma verdadeira, sem máscaras, à luz, sem nos escondermos com 
subterfúgios ou hipocrisia. 

Precisamos ser verdadeiros, expor-nos abertamente, sem 
receios. Trazer de dentro de nós a própria luz, o nosso brilho interior, e 
iluminar à nossa volta, abrir os caminhos à nossa frente e permitir que 
companheiros de jornada possam também se beneficiar dessa luz. 
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Carnaval e o Mundo Espiritual 

A vigilância é sempre recomendada, em 
qualquer circunstância. Precisamos estar 
atentos ao que nos ocorre na alma, em nossos 
pensamentos, buscando o equilíbrio e a 
elevação moral. 
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Lembrando a música de Caetano Veloso, “Atrás do trio elétrico 
só não vai quem já morreu ...”, é importante que reflitamos sobre uma 
verdade inquestionável para nós espíritas -- não são somente os “vivos” 
que fazem parte da multidão de foliões nas ruas e nos clubes onde se 
comemora o Carnaval. Como também não só durante os dias de festas 
essa multidão se envolve nas energias extravagantes típicas desse 
período(1). 

Podemos perceber, se observarmos bem a movimentação que 
antecede os dias oficialmente reconhecidos como sendo de Carnaval, 
uma energia diferente e até mesmo aumento de casos de violência. 

Dizem alguns estudiosos que a razão dessa necessidade das 
pessoas de se extravasarem nesses períodos se dá em razão das 
condições em que ainda se encontra a Terra, em termos evolutivos. 
Como planeta ainda no estágio de “provas e expiações”, a Terra abriga 
espíritos que encarnam recém-saídos da barbárie, dando seus 
primeiros passos na sua história de aprendizado de evolução moral e 
espiritual. Ainda trazem sensações que os impulsionam a atitudes 
compatíveis com instintos arraigados em sua memória espiritual. 

A festa carnavalesca é uma oportunidade para alguns espíritos 
expressarem o que há de mais profundo e mais primitivo em si 
mesmos. 

A doutrina nos esclarece que a todo o tempo estamos em 
companhia de uma inumerável legião de seres invisíveis aos nossos 
olhos, recebendo deles boas e más influências, dependendo da faixa 
de sintonia em que nos encontremos. 

Durante o período dessas festas, até mesmo às vésperas, 
aumenta sobremaneira o número de espíritos envolvidos nos festejos, 
aqueles que proporcionam influências negativas de toda sorte. Muitos 
encarnados, invigilantes, se deixam dominar por essas influenciações. 

As pessoas desavisadas, em preparativos de fantasias e outros 
apetrechos, pensando em aproveitar de forma sadia e inocente as 
alegrias desses dias, não imaginam que podem, muitas vezes, estar 
sendo inspiradas por entidades menos comprometidas com prazeres 
saudáveis. Philomeno de Miranda, em “Nas fronteiras da loucura”, 
informa que tais entidades buscam “vítimas” em potencial “para alijá-las 
do equilíbrio, dando início a processos nefandos de obsessões 
demoradas” (1). 
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Sabemos da existência de preparação intensa de grupos de 
espíritos, nos dias de Carnaval, com o intuito de envolver e influenciar, 
principalmente os jovens, a participar de ações desregradas e violentas 
nas multidões e até mesmo a agredir seus próprios corpos(2). 

É importante que nos mantenhamos sob vigília, para não sermos 
envolvidos por essas energias dissonantes que pairam na atmosfera de 
nossas cidades.  

Esses espíritos participam de verdadeiros treinamentos para uma 
ação efetiva e eficaz, no deleite do prazer desumano, levando inúmeros 
desavisados a atitudes desordenadas e inimagináveis. 

Philomeno de Miranda nos relata, em contraponto, episódios de 
equipes socorristas junto a encarnados em desequilíbrio, conduzidas 
por Bezerra de Menezes(1). 

Muitas pessoas buscavam a prece com fervor, intercediam por 
familiares envolvidos nos desregramentos muito comuns nessa época 
de festejos. Interessante observar que entre os voluntários ao trabalho 
socorrista havia os seletores de preces. Esses auxiliavam as conexões 
dos orantes com os Núcleos Superiores da Vida, “enquanto 
aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas 
que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam 
correntes diluentes das condensações deletérias” (1). 

Podemos imaginar as energias multicores formando imagens de 
beleza indescritível, transmutando o quadro negativo e possibilitando o 
resgate de espíritos que buscam a ligação com planos mais elevados. 
É a conexão das mentes de almas abnegadas e amorosas em socorro 
aos seus entes queridos que ainda demonstram, ainda que de forma 
frágil, incipiente, interesse no encontro do equilíbrio de suas emoções. 

Importante acrescentar que vários grupos religiosos – católicos, 
protestantes, espíritas e de outras denominações – promovem, no 
período de Carnaval, retiros espirituais onde se dedicam ao estudo 
evangélico, momentos de oração e meditação, bem como 
confraternização sincera entre seus membros. Certamente o mundo 
espiritual se utiliza dessas vibrações para o trabalho de equilíbrio e 
harmonização do ambiente nas cidades, minimizando os reflexos das 
manifestações carnavalescas. 

Tendo conhecimento dessas providências, mais ainda cresce a 
nossa responsabilidade no que concerne a nossas atitudes e 
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envolvimento emocional, tanto no período que antecede os preparativos 
para o Carnaval, como também, e principalmente, nos dias em que 
efetivamente se realizam os festejos nas ruas.  

Vale lembrar que o envolvimento emocional e espiritual não se 
dá tão-só nas atividades nas ruas e clubes. Mesmo quando assistimos 
aos desfiles pela televisão, ainda que a intenção seja a de somente 
observar a beleza plástica e a expressão artística. Em caso de 
invigilância e fragilidade, poderemos ser imantados por espíritos que 
nos querem ver desequilibrados e agindo de forma inadequada nos 
nossos lares e com nossas famílias. 

A vigilância é sempre recomendada, em qualquer circunstância. 
Precisamos estar atentos ao que nos ocorre na alma, em nossos 
pensamentos, buscando o equilíbrio e a elevação moral. 

Bezerra de Menezes esclarece que boa parte dos seres 
humanos ainda guarda vestígios do primitivismo das paixões violentas 
e estes acabam por se expressar nas festividades “momescas” com 
toda a intensidade do desequilíbrio que lhes é própria. “Natural que se 
permitam, nestes dias, os excessos que reprimem por todo o ano, 
sintonizados com as Entidades que lhes são afins” (1). Ele lamenta, no 
entanto, que muitas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, 
busquem, nesse período, se sintonizar com as energias desarmoniosas 
das festividades carnavalescas. 

Considerando que a meta do Espírito é a evolução, um dia esse 
tipo de manifestação desaparecerá e surgirá, em seu lugar, a alegria 
sadia, a satisfação jovial despertada pela beleza e pela arte, sem a 
necessidade da expressão mais ruidosa e agressiva. 

Muito se fala a respeito da elevação do Planeta Terra ao nível de 
“Planeta de regeneração”. No entanto, pouco de reflete sobre a 
responsabilidade de cada um de nós nesse processo de transformação. 
No mais das vezes pensamos em nos elevarmos acompanhando a 
elevação da Terra, mas devemos ter em mente que é a nossa própria 
elevação que permite e promove a elevação do Planeta. Não é o 
Planeta que nos levará a outros patamares espirituais. É a nossa 
própria evolução que proporcionará a transformação espiritual 
necessária à elevação do ambiente em que estamos inseridos e, por 
sua vez, a elevação do próprio Planeta Terra a patamar espiritual tão 
desejado por todos nós. 
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Diz Bezerra de Menezes, como mentor dos trabalhos socorristas, 
que por ora deveremos auxiliar, sem reprimenda, com amor e 
compaixão, “enfermos que somos todos nós, em trânsito para a 
superação das deficiências que nos tisnam a claridade e o 
discernimento sobre a vida” (1). 

Sejamos compassivos, amorosos, compreensivos. Nossos 
companheiros de jornada precisam do nosso envolvimento emocional 
nesse sentido para que, envolvidos por energias de amor e harmonia 
se sintam impelidos a buscar novos caminhos, à luz dos ensinamentos 
Evangélicos trazidos pelo Mestre. 

Para conclusão desses registros e reflexões, gostaria de lembrar 
o conselho desse Irmão Maior – “Orai e vigiai”. Mesmo quando 
pensamos estar dispostos a buscar a elevação moral, poderá haver um 
momento de fragilidade em que nos descuidamos e poderemos nos 
tornar alvo de emanações menos saudáveis e influenciações 
indesejáveis. Precisamos estar atentos, e não só por ocasião das festas 
“momescas”, mas em todos os momentos em nossas vidas. Buscar o 
equilíbrio interior e, em prece, a conexão com o mundo espiritual mais 
elevado, bem como a nossa evolução. 

(1) Nas Fronteiras da Loucura, Manoel Philomeno 
de Miranda, por Divaldo P. Franco 

(2) Esculpindo o próprio destino, Lúcius, por André 
Luiz Ruiz 
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 Culto no Lar 

Que nossos encontros para a leitura da 
Boa Nova e para o contato com o Plano Maior 
em prece sejam momentos de luz, de amor e 
paz em nossas vidas. 
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Há muitas mensagens que falam sobre a necessidade do Culto 
no Lar e dos benefícios que esse encontro nos traz. Em razão disso, 
pouco ainda há a acrescentar sobre o assunto. 

No entanto, gostaríamos de salientar o quanto é importante que 
se dê o destaque devido a essa oportunidade de intercâmbio com o 
Plano Superior da vida. 

Ao nos reunirmos, mesmo que só semanalmente, para essa 
busca do contato íntimo com Deus em nossos lares, precisamos estar 
atentos ao que realmente poderá ocorrer à nossa volta. 

Já de antes o nosso lar estará sendo preparado para receber 
tanto os familiares e amigos que farão parte de encontro especial, como 
também de irmãos já livres da matéria física do corpo. Sejam esses 
nossos mentores; familiares já em condições de estar conosco em 
espírito; como também irmãos que são trazidos por trabalhadores de 
colônias espirituais para que possam fazer contato com os 
ensinamentos que serão expostos ao longo dos estudos. 

Principalmente por esses últimos, grande é a nossa 
responsabilidade na condução do encontro, na seleção das mensagens 
e, principalmente, nas reflexões que serão oferecidas por decorrência 
da leitura. 

Esses irmãos, carentes de aprendizado e de percepção do que 
lhes ocorre, precisam de um ambiente em harmonia e de perceber o 
exemplo de vida que lhes possamos oferecer. Eles precisam sentir que 
as reflexões vêm do íntimo da nossa alma, que somos verdadeiros ao 
exprimir uma opinião a respeito do estudo em curso durante o encontro. 

Nossos amigos espirituais, quando percebem que estamos 
prontos para essa tarefa de compartilhar a Boa Nova do Mestre em 
nossas casas, aproveitam os encontros de estudos nos lares para 
oferecer uma oportunidade a irmãos sedentos de aprendizado e 
necessitados de um ambiente adequado ao aprendizado e à reflexão. 
Nessas oportunidades, além do aprendizado, eles também podem 
receber as energias emanadas dos nossos corações e envolverem-se 
em luz, amor, e sentirem-se revigorados e refeitos para darem 
prosseguimento ao seu processo evolutivo de uma forma segura e com 
mais fé. 

Grande é a nossa responsabilidade, mesmo em um simples 
encontro familiar de poucos minutos semanais. 
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Vamos nos conscientizar do quanto podemos nos ajudar, como 
também iluminar os nossos lares com a luz do amor, a energia da fé e 
da esperança; da nossa responsabilidade com o exemplo; do prazer e 
importância do compartilhar tudo o que conseguimos aprender e 
experienciar de positivo em nossas vidas. 

Que nossos encontros para a leitura da Boa Nova e para o 
contato com o Plano Maior em prece sejam momentos de luz, de amor 
e paz em nossas vidas. 
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Jesus e o Evangelho 

“Vinde a mim todos vós que estais aflitos e 
sobrecarregados que eu vos aliviarei.” Mateus 11:28 
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Joanna de Angelis tem nos proporcionado, através do médium 
Divaldo Franco, oportunidades maravilhosas de nos aprofundarmos no 
entendimento do Ser Humano, suas emoções, experiências passadas, 
com o propósito de aprendermos os caminhos do autoconhecimento, 
busca da nossa evolução intelectual e, principalmente, espiritual. 

As obras de sua lavra que mais nos oportunizam esse 
aprendizado estão em um conjunto denominado “Série Psicológica”.  

Essa série nos leva a refletir sobre nossas experiências 
passadas, angústias, dores emocionais e físicas, com a intenção de 
nos conhecermos melhor e nos espiritualizarmos com a finalidade de 
promovermos a nossa própria evolução. 

O livro dessa série, sobre o qual vamos refletir nessa 
oportunidade, é “Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda”. 
Nele estão contidas várias passagens do Evangelho sob a análise da 
orientadora espiritual. Ela nos leva a compreender o ensinamento 
inserido nos textos, de forma a levar-nos a buscar um novo olhar sobre 
nossas vidas, nossos valores e rever metas de vida. 

Diante de tantas passagens levadas à análise nesse livro, escolhi 
alguns capítulos para a reflexão, principalmente porque neles alguns 
princípios básicos que correspondem à intenção da autora de nos levar 
ao autoconhecimento e revisão de procedimentos no nosso caminhar. 

Na introdução, Joanna de Angelis afirma que o Evangelho é o 
Testamento que Jesus nos deixou: “é o mais belo poema de 
esperanças e consolações de que se tem notícia.” Diz que é também 
“precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis 
males que afligem a criatura e a Humanidade.” 

Afirma ela que à época de Jesus, no Planeta, predominava a 
ignorância, como ainda hoje ocorre em menor intensidade. Ele procurou 
abrir o lado escuro da sociedade e das criaturas, buscando levar a luz 
às consciências, com a intenção de promover a libertação pelo 
conhecimento da Verdade e a prática do amor. 

Jesus expressava, em si, tanto o lado suave e doce da anima 
quanto o determinado, forte, intenso do animus, mostrando assim ter 
alcançado o equilíbrio e a harmonia ideal para o Espírito. 
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Sua presença entre nós foi tão expressiva que ainda hoje Seus 
ensinamentos sensibilizam todos aqueles que aspiram à felicidade, a 
melhores dias e à autosuperação, buscando a plenitude. 

A essência dos seus ensinamentos encontra-se no: “Amar a 
Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”. 

Joanna de Angelis em seu livro “Amor, imbatível amor” 
proporciona uma reflexão interessante sobre o como atingir essa 
máxima dos ensinos do Mestre. Primeiro deveríamos nos concentrar no 
autoamor, pois é mais fácil para nós amarmos o Ser que nos é mais 
próximo. Quando conseguirmos nos amar, buscaremos o amor ao 
próximo como a nós mesmos. Quando alcançarmos essa meta – o 
autoamor e o amar ao próximo – nós teremos conseguido alcançar a 
essência dos ensinamentos do Mestre, pois já estaremos amando a 
Deus. 

Independente do que esteja aqui colocado, é importante que se 
busque a leitura do livro na íntegra. A autora espiritual nos proporciona, 
ali, reflexões maravilhosas e imprescindíveis para a compreensão dos 
ensinamentos do Mestre como Terapeuta por excelência. 

O Jugo leve 

“Vinde a mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados que 
eu vos aliviarei.” Mateus 11:28 

Jesus nos oferece, através dos seus ensinamentos, alternativa 
terapêutica que nos proporciona condições não só de recuperar a 
nossa paz interior e saúde física e espiritual, como também de utilizar a 
terapia libertadora (evitar novos comprometimentos) com o cultivo do 
amor e da prática da oração como verdadeiro “canal de irrigação da 
energia que procede de Deus e vitaliza a criatura. 

Ainda sofremos e nos comprometemos, sem conseguir nos 
libertar, em razão da preservação de nossos instintos primários, ainda 
predominantes em nosso comportamento. 

Só conseguiremos nos libertar desse obstáculo quando 
compreendermos as responsabilidades e compromissos que nos levam 
à evolução espiritual. A consciência desse entrave em nós acaba por se 
tornar um fardo difícil de carregar, trazendo tormento mental e conflitos 
de consciência. 
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O processo terapêutico que Jesus nos oferece é libertador 
porque, além de nos auxiliar a identificar o problema, desperta-nos para 
a necessidade de não reincidir no erro para que não nos 
comprometamos mais. “Vá, e não peques mais, a fim de que não te 
aconteça algo pior.” 

Jesus não promete ele próprio resolver todos os nossos 
problemas. Ele nos leva à consciência de que precisamos fazer a nossa 
parte, assumir a responsabilidade pelo nossos atos, cumprir nossos 
próprios deveres. Ele é o Educador que nos faz compreender a 
responsabilidade que pertence a cada um. 

Tudo o que nos ensinou Ele próprio vivenciou, verdadeiro e 
luminoso. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vem ao Pai 
se não por mim. E acrescentou, Vinde a mim todos que estais aflitos e 
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. 

Libertação pelo amor 

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” Mateus 22:39 

O amor é a terapia mais eficiente para superar os nossos 
problemas, nosso lado sombra, como coloca a psicologia. É 
medicamento para o nosso ego enfermo e estímulo para o desabrochar 
do Eu, irrigado por esse sentimento superior da vida. 

Jesus em todos os momentos demonstrou compreensão e 
ternura. Mesmo em momentos difíceis, exerceu autoridade e carinho, 
fez-se enérgico com brandura, seguro e austero com amor. Novamente 
o perfeito equilíbrio entre a anima e o animus. 

O amor potencializa nossa condição física e emocional, 
proporcionando ao corpo condições de produzir elementos essenciais à 
nossa saúde e vitalidade, capacidade de reorganização e regeneração 
celulares, revitalizar nosso sistema imunológico. 

Amando-se, o Ser alcança uma forma de angelitude, elevando o 
mundo físico ao espiritual, mesmo sem o desenlace da matéria. O 
autoamor se transforma em amor amplo, quando alcança o amor a 
Deus, identificando-se a criatura com o seu Criador, com “mais força e 
beleza para o autocrescimento”. 

Luz e caridade 

“Então, vai, diz Jesus, e faze também o mesmo.” Lucas 10:37 
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Todo o Novo Testamento é um convite à alegria e ao amor que 
Deus nos oferece, e ao de Jesus, estimulando-nos a crescer, a 
compreender o significado de nós mesmos e os objetivos do nosso 
existir. 

Na Parábola do Bom Samaritano, ficou expressa a lição do se 
entregar ao amor, especialmente por aqueles que poderiam ser nossos 
perseguidores. Fazer o bem de forma oportuna, para que não seja 
tarde para auxiliar aquele que necessita de amparo. O Bom Samaritano 
era um Ser liberto da atitude condicionada a revidar. Simplesmente foi 
levado a fazer o bem por ser necessário, condizendo com a caridade 
ensinada pelo Mestre. 

Doar e doar-se. Não ser escravo do ter. 

Psicoterapeuta 

“Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos.” 
Mateus 9:12 

“Todo o Seu Ministério foi um hino de exaltação e vivência da 
liberdade, da conscientização do indivíduo, da sua 
autoresponsabilidade diante dos acontecimentos existenciais, dando 
início a uma forma nova de ver e entender todas as coisas. 

... propôs que não se deve pôr a candeia embaixo do alqueire, 
antes no velador, a fim de que a sua luz derrame claridade por toda a 
parte, alcançando todos aqueles que se lhe acerquem, assim 
banhando-se de luz.” 

A sua mensagem é dirigida aos enfermos da alma. Seus 
ensinamentos constituem a terapia ideal, é a que nos auxilia a curar a 
doença como também a evitá-la. Predispõe-nos à defesa com relação 
aos fatores que nos poderiam perturbar física, emocional, psíquica e 
moralmente. 

Ele sabe que somos seres que se encontram na Terra em 
aprendizado, buscando acertar o que praticamos contra nós mesmos. 

Ama a todos nós com igual sentimento de compaixão, 
conhecedor de que somos indivíduos necessitados de atendimento e 
compreensão. Só mesmo um Terapeuta do porte do Mestre pode nos 
atender em todos os momentos, desde que permitamos a Ele entrar na 
casa de nossos corações e o recebamos onde os nossos sofrimentos 
se refugiam. 
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A busca 

“Buscai e achareis.” Mateus 7:7 

À medida que adquirimos a consciência do que somos, 
identificamos a necessidade de buscar novos patamares no processo 
de evolução. 

Jesus, apesar da elevação espiritual que já havia conquistado, 
não se contentou permanecer em repouso, por entender que “entre Ele 
e o Criador medeia um verdadeiro abismo de evolução, tanto quanto 
um outro vão desafiador existe entre os seres humanos e a situação 
que Ele desfruta na escala de valores morais e espirituais”. 

Ele indicou um caminho em que não devemos nos satisfazer com 
o já conseguido. Precisamos continuar crescendo, investindo no 
esforço da libertação e elevação do Espírito em direção à Grande Luz, 
tendo-O por condutor. 

“O progresso é o resultado de contínuas tentativas de realizações 
em crescendo sob a inspiração da cultura e do conhecimento.” 

Na medida em que alcançamos alguns patamares, outros se 
apresentam à nossa frente, desafiando-nos ao contínuo crescimento. 

A busca é o intenso trabalho de autoaprimoramento, de 
autoiluminação. 

A expressão de Jesus: Pedi, buscai, batei, significa que não 
devemos nos deter no já conseguido. Quando nos percebermos 
confortáveis nos limites de crescimento espiritual e moral, maior deverá 
ser o nosso esforço no sentido de romper esses limites para 
prosseguirmos no caminho de novas conquistas, novos níveis, pois “a 
ascensão é feita de aberturas que se ampliam ao infinito”. 

“Todos aqueles que se entregaram à dilatação dos horizontes 
humanos na Terra compreenderam essa necessidade de serem 
alcançados níveis intelecto-morais mais significativos e por isso não se 
cansaram de lutar, compensando-se com as alegrias de cada 
conquista, sem que se permitissem deter-se nelas. A esse afã se 
devem as mais grandiosas conquistas do pensamento humano, sempre 
ávido por novos desafios.” 

Ao Ser real – o Espírito --, devem ser direcionadas as aspirações 
e realizações. 
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“Buscai e achareis” é o grande desafio de Jesus à criatura 
humana. A sua capacidade de aprendizado amplia-se à medida que se 
lhe ampliam as percepções da imortalidade e o desejo de alcançar o 
infinito. 

Gratuidade do Bem 

“Seja o que for que pedirdes na prece, crede que o obtereis e 
concedido vos será o que pedirdes.” Marcos 11:24 

O entendimento da mensagem de Jesus convida o trabalhador 
da seara do Bem à ação sem descanso. 

A saúde é o resultado direto da transformação moral, pois é do 
Espírito que procedem todas as manifestações orgânicas – emocionais 
e psíquicas. A harmonia perante a vida é adquirida a partir do equilíbrio 
interno e da reforma íntima. O organismo se beneficia da energia 
curadora resultante dessas forças morais. A sintonia com as Esferas 
superiores proporciona o contato com vibrações compatíveis com as 
necessidades do buscador do auxílio. Essas vibrações se refletem no 
comportamento dos órgãos físicos e centros de força, oferecendo novo 
dimensionamento e organização. 

Com sua renovação moral o enfermo passa a ter a capacidade 
de fixar as energias saudáveis que irão trabalhar o seu Ser, 
proporcionando-lhe bem-estar e paz. A partir de então, torna-se fonte 
de luz, desde que ofereça de graça o que gratuitamente haja recebido. 
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Meu Reino não é deste mundo 

Os ensinamentos de Jesus, o Cristo, são o nosso 
roteiro para alcançar a felicidade. É o caminho para 
encontrar o reino de paz e de luz. O Evangelho traz a 
luz que nos possibilita encontrar o Reino de Deus em 
nós. 
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Os ensinamentos de Jesus, o Cristo, são o nosso roteiro para 
alcançar a felicidade. É o caminho para encontrar o reino de paz e de 
luz. O Evangelho traz a luz que nos possibilita encontrar o Reino de 
Deus em nós. 

Muitas vezes não compreendemos a mensagem contida nos 
Evangelhos porque não conseguimos ainda encontrar a chave que nos 
possibilite compreender o verdadeiro sentido da Boa Nova. 

As pessoas admiram a mensagem e pronunciam a sua fé muitas 
vezes baseadas tão-somente no que ouvem dizer ou se apegando aos 
textos sem compreender o sentido do que ali está dito. Muitas leem o 
Evangelho por entenderem ser uma obrigação, mas o texto, na sua 
linguagem simbólica, e por vezes mística, dificulta à maioria 
compreender sua essência. Passa-lhes despercebido o conteúdo 
moral, o verdadeiro caminho oferecido pelo Mestre em seus 
ensinamentos. 

Poucos procuram estudar e compreender a fundo as mensagens 
e torná-las instrumentos de reflexão e meditação. 

Se observarmos bem a História e as manifestações culturais dos 
povos, podemos encontrar a essência do Evangelho nas diferentes 
épocas da Humanidade. Descobrimos vestígios dos entendimentos 
divulgados pela Boa Nova nos escritos e nas crenças. Todos os povos 
de alguma forma têm conhecimento do que é certo ou errado; da 
existência de outros níveis de consciência; de haver Seres em outros 
planos além do físico; de poderem contar com instruções desses Seres 
para o encaminhamento de suas vidas. 

O que o Cristianismo Redivivo nos traz, além do que já existia em 
culturas da antiguidade, através das mensagens divulgadas por nossos 
amigos do Plano Maior, é a consciência da necessidade de 
compreendermos com profundidade os ensinamentos deixados pelo 
Mestre, pois, só assim, alcançaremos o Reino de Deus em nós. 

Precisamos compreender o Evangelho, a Boa Nova, o 
Testamento que Jesus nos deixou. Joanna de Ângelis, na introdução do 
livro “Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda”, diz que o 
Evangelho “é o mais belo poema de esperanças e consolações de que 
se tem notícia” e que é também “precioso tratado de psicoterapia 
contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a 
Humanidade.” 
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Citando Lucas 17:21 “O Reino de Deus está no meio de vós”. 
Podemos perguntar então: se o Reino de Deus está em nós, por que 
razão não o percebo em mim? 

Há uma história que nos leva a refletir sobre essa questão: 

No fundo de um lago, de água cristalina, há uma pérola de 
valor inestimável. Entretanto, para que a pérola possa ser vista da 
superfície, é indispensável que as águas estejam tranquilas; se 
estiverem agitadas pelo vento, a pérola continuará no mesmo lugar, 
mas não poderá ser vista. A porção de água do lago corresponde à 
nossa alma. Da mesma forma que não dá para enxergar através das 
águas agitadas, não dá para perceber o Reino de Deus, através de 
nossas almas agitadas. Apenas quando as águas serenam, a pérola 
pode ser vista. Da mesma forma, apenas quando a alma for 
serenada, quando tivermos a nossa alma livre das perturbações 
inerentes ao apego a questões materiais, o Reino de Deus, que é a 
mais valiosa entre todas as pérolas, poderá ser percebido. 

Diz-nos Emmanuel em “O Consolador”, questão 225: “No 
turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: - “Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. Se vos cercam as tentações de 
autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas 
palavras: - “Ninguém pode ir ao Pai senão por mim”. E se vos sentis 
tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estais 
sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-Lo sempre no imo 
d’alma: - “Quem deseje encontrar o Reino de Deus tome a sua cruz 
e siga os meus passos”. 

Diz-nos também Joanna de Ângelis, no livro “Jesus e o 
Evangelho”, que Jesus, ao dizer que o Seu Reino não é desse mundo, 
referia-se às altas Esferas de onde procedia. No entanto, também 
oferecia a nós a perspectiva de que o Seu Reino eram as “paisagens e 
regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as bases da 
fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos”. A 
conquista dessa condição interior é essencial para alcançar o mundo de 
paz e de luz, a travessia para o Reino de Deus. 

O Reino de Deus em nós, como disse Lucas, é um estado de 
consciência e depende de nós sua construção. É importante que 
compreendamos a nossa responsabilidade nesse processo.  

E para que possamos alcançar o Reino de Deus na elevação do 
nosso espírito a altas esferas, a planos mais sutis em estado de 
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Angelitude, precisamos primeiro conquistar esse Reino de Deus interior 
com a elevação moral, compreensão da verdadeira essência do 
Evangelho do Cristo e, mais do que isto, o exercício dos ensinamentos 
do Mestre em nossas vidas. 

Precisamos compreender que o caminho está com Cristo: “Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém irá ao Pai senão por mim” 
(João 14:6). Encontrar a Paz, o Amor, a Sabedoria e a Verdade.  

Gostaria de lembrar o livro “Psicologia da gratidão”, de Joanna de 
Ângelis, quando nos proporciona a reflexão sobre o sermos gratos. Não 
uma gratidão que nos leva a achar necessária a retribuição pelo que 
recebemos. Na realidade, um sentimento de gratidão puro e simples, 
por tudo o que nos foi ofertado ... a própria vida, por exemplo. 
Mencionei a questão da gratidão porque acredito que é o caso de nos 
sentirmos gratos pela oportunidade de ter acesso às mensagens do 
Evangelho. Agradecer àqueles que se dedicaram a acompanhar o 
Mestre em sua jornada, como também a outros que assumiram seus 
ensinamentos e se dedicaram a ser propagadores desses 
ensinamentos – apóstolos e discípulos. Não fosse por eles, dificilmente 
teríamos em mãos esse Testamento maravilhoso a nos orientar e nos 
dar suporte para o encontro do Reino de Deus em nós. 
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O Caminhar do sentimento e da intelectualidade 
e sua relação com a crença 

 

Ao longo do desenvolvimento cultural e 
intelectual do Homem, bem como de sua religiosidade, 
podemos observar vários aspectos dessa sua relação 
com o mundo, da sua crença, de seus conceitos e 
valores morais. 
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Se observarmos bem a História e as manifestações culturais 
dos povos, podemos encontrar a essência da mensagem evangélica 
nas diferentes épocas da Humanidade. Desde mesmo das eras de 
pinturas nas cavernas, com suas expressões de conexão com seus 
deuses, relações familiares, convivência e interação com a Natureza, 
por certo reconhecendo as limitações culturais e intelectuais da época. 

Todos os povos, de alguma maneira, teem noção do que seja 
certo ou errado; da existência de outros níveis de consciência; de haver 
Seres em outros planos além do físico; de poderem contar com 
instruções desses Seres para o encaminhamento de suas vidas. 

Ao longo do desenvolvimento cultural e intelectual do Homem, 
bem como de sua religiosidade, podemos observar vários aspectos 
dessa sua relação com o mundo, da sua crença, de seus conceitos e 
valores morais. 

Jesus, o Cristo, veio fortalecer a crença em um Deus único, 
trazer conceitos renovados de compaixão, moral, amor; mostrar 
evidências de uma vida futura, da eternidade do Espírito; fortalecer a 
percepção do certo e do errado, da transformação que deveremos 
promover em nós como Seres especiais, filhos de Deus; desenvolver 
um novo Ser merecedor de um mundo melhor, mais justo e sábio. 

As reformas religiosas, que ocorreram após a passagem do 
Cristo entre nós, tiveram a intenção de fortalecer a religiosidade em 
nossos corações. No entanto, o Ser Humano, ainda frágil e impregnado 
de sentimentos menos nobres, como vaidade, orgulho, mesquinhez, 
acabou por desviar-se dos fundamentos evangélicos oferecidos pelo 
Cristo e contaminou o coração daqueles que buscavam seguir os 
princípios oferecidos pelos movimentos religiosos. 

Entendeu a Espiritualidade Maior, por certo, tomar providências 
no sentido de promover o nosso esclarecimento, à luz dos 
ensinamentos maiores, para que possamos reencontrar o caminho 
original e reformular nossos conceitos e valores em direção à 
religiosidade verdadeira em nossos corações. 

Além do que já existia em culturas da antiguidade, o 
Cristianismo Redivivo nos trouxe, através das mensagens oferecidas 
por nossos amigos do Plano Maior, a consciência da necessidade de 
compreendermos com profundidade os ensinamentos deixados pelo 
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Jesus, pois, só assim alcançaremos o que nos foi prometido pelo 
Mestre – O Reino de Deus. 

Na Introdução ao Evangelho Segundo o Espiritismo 
encontramos: “o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o 
levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa 
parte é a que será objeto exclusivo desta obra”. Essa afirmativa nos 
conduz à expectativa de um caminhar com esperança e firmeza. 

O Evangelho de Jesus tem essa finalidade – a felicidade 
vindoura e o esclarecimento sobre o propósito de nossas vidas. No 
entanto, ao longo de alguns séculos, nós nos esquecemos desses 
princípios e nos afastamos desses ensinamentos. Veio então o 
Cristianismo Redivivo renovar essa expectativa. 

Vale a pena refletir também sobre as dificuldades que 
vivenciamos, no decorrer desses séculos, com limitações ao acesso às 
mensagens evangélicas, bem como a restrição à interpretação dos 
textos aos dirigentes de instituições religiosas. Resultou em seguidores 
no sentido literal da expressão – crentes sem visão pessoal sobre os 
ensinamentos. Pessoas que admiram a mensagem e pronunciam a sua 
fé muitas vezes baseadas tão-somente no que ouvem dizer ou se 
apegando aos textos sem compreender o verdadeiro sentido do que ali 
está dito. Passa-lhes despercebido o conteúdo moral, o verdadeiro 
caminho oferecido pelo Mestre. Poucos procuram estudar e 
compreender a fundo as mensagens e torná-las instrumentos de 
reflexão e meditação. 

Tudo isso resulta em pessoas com dificuldade para se 
encontrarem efetivamente com os anseios de sua alma, pois todo Ser 
aspira conhecer de onde veio e para onde vai. Ele quer crer, pois é da 
sua natureza esse sentimento e ele se encontrará na medida em que o 
os princípios da religião por ele escolhida correspondam ao seu nível 
espiritual e suas necessidades intelectuais. 

Se o que lhe é oferecido não corresponde às suas aspirações, 
à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe 
fornece a Ciência; se defronta com a imposição de condições cuja 
utilidade sua razão contesta, ele se afasta e até mesmo se reconhece 
como incrédulo, sem perspectivas de se manter no caminho sob 
orientação de instituições religiosas. É importante salientar que, apesar 
de muitas vezes se encontrar nessas condições de contestador e 
incrédulo, esse Ser terá em seu íntimo uma religiosidade genuína, 
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existente em sua memória primordial, fazendo com que ele continue a 
sua busca para conforto do seu próprio Espírito - caminhar ao encontro 
de um futuro que lhe seja lógico, digno da grandeza, da justiça e da 
infinita bondade Deus. 

Um outro aspecto interessante a ser observado é o de por qual 
razão Jesus não ter revelado todos os seus ensinamentos de forma 
precisa, e sim através de parábolas e simbolismos. Apesar de o seu 
exemplo de vida – principal ensinamento que nos deixou – ter sido a 
maneira mais contundente e expressiva de nos oferecer o caminho da 
verdadeira vida à luz do amor. 

Precisamos ter em mente que a evolução da Humanidade é um 
processo constante que teve início com o Ser Humano em sua infância 
intelectual. O conhecimento é proporcionado à medida que o Ser tem 
condições de absorvê-lo. Não se ensina à infância o que se ensina à 
idade madura. A mensagem de Jesus, à época, foi compatível com o 
nível intelectual e espiritual daqueles com quem ele conviveu. 

Considerando que somos espíritos eternos, com oportunidades 
de renovação pela reencarnação, podemos afirmar que aqueles a quem 
foram oferecidos os ensinamentos há dois mil anos são os mesmos 
espíritos que hoje, crescidos em Inteligência e em religiosidade, 
requerem mais conteúdo e consistência nos ensinamentos evangélicos. 
A eles são insuficientes os fundamentos elementares que se oferecem 
aos espíritos na infância intelectual e espiritual. 

Os ensinamentos de Jesus não se modificaram, são 
importantes desde sempre, o que se modifica é a nossa consciência 
sobre a essência da mensagem que nos foi oferecida por ele. O 
caminhar do nosso sentimento e intelectualidade é que avançou e nos 
exige mais reflexão e amplia nossa percepção consciencial. A 
interpretação pessoal se mostra necessária e a compreensão se 
expande. Tornamo-nos mais inteiros, mais integrados com o que nos 
cerca, e nossa capacidade de nos envolver com o Todo se faz mais 
explícita, mais sólida. 

Importante também refletirmos sobre o que nos diz Jesus em 
João 8:43 – “Por que não entendei a minha linguagem? Por não 
poderdes ouvir a minha palavra.” 

A prática religiosa muitas vezes se dá pelo simples 
comparecimento aos templos ou grupos de estudo evangélico sem, no 
entanto, comprometimento com o efetivo exercício dos ensinamentos. 
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Envolvidos na lide do dia-a-dia, afazeres profissionais e domésticos, 
nós nos esquecemos das obras a que nos remete Tiago em 2:17 – “a 
fé, se não tiver as obras é morta em si mesma.” 

Quando o seguidor do Cristo fortalece o seu aprender; 
aprimora-se no ajudar os outros, através da sua dedicação ao trabalho 
no mundo em que vive; proporciona oportunidades de 
compartilhamento do que conseguiu amealhar como aprendizado 
visando à prosperidade e elevação do bem comum, ele passa à 
categoria de obreiro, penetrando na seara sublime do Apostolado. 

Compreendendo a importância do exercício dos ensinamentos 
do Mestre em nossas vidas, nós teremos aprendido que o Evangelho “é 
o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem 
notícia... precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os 
incontáveis males que afligem a criatura e a Humanidade.” Joanna de 
Ângelis em “Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda” 

Gostaria de refletir, nesse momento, sobre o quanto 
deveríamos ser gratos àqueles que nos proporcionaram a oportunidade 
do contato com os ensinamentos maiores. Seja aos evangelistas, 
apóstolos, profetas, como a tantos outros que se dedicaram ao 
exercício da palavra – escrita ou falada – no compartilhar de tudo o que 
presenciaram e aprenderam. Esse sentimento de gratidão poderia ser 
uma constante em nossas vidas. 

Esse exercício de aprender e compartilhar poderia ser tomado 
como missão de todos nós, transformando nossa fé através da mais 
bela atitude de fraternidade e compaixão por aqueles que fazem parte 
desse nosso momento na eternidade. 
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Sonhos, uma viagem do Espírito 

São vivências muito interessantes que podem 
proporcionar oportunidades de trabalho espiritual, como 
também podem ser momentos lúdicos que nos 
oferecem gratas lembranças no futuro. 
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Tenho tido em minha vida várias experiências em estado 
meditativo e em sonhos. 

São vivências muito interessantes que podem proporcionar 
oportunidades de trabalho espiritual, como também podem ser 
momentos lúdicos que nos oferecem gratas lembranças no futuro. 

No entanto, também podem ocorrer experiências desagradáveis 
que, certamente, são decorrentes de invigilância nossa. 

Essas experiências podem ocorrer de forma intencional ou 
espontânea. 

Quando intencional (no caso de pessoas com religiosidade), 
normalmente se referem a trabalho no plano espiritual. Nós nos 
recolhemos ao sono, buscamos contato em oração para nos 
disponibilizar ao trabalho e ficamos preparados com o auxilio de nossos 
irmãos do Plano Maior. 

Nem sempre temos consciência do que ocorre, mas podem 
restar, na nossa lembrança, fragmentos da experiência. 

Quando espontâneas, elas podem ocorrer por vários fatores. Por 
vezes, são oportunidades de contato com amigos do Plano Espiritual 
para nos estimular a alguma ação necessária a nossas vidas. Em 
outras, temos a oportunidade de participar de grupos de estudo, o que 
por si só já nos oferece uma rica experiência que nos ajudará no 
engrandecimento de nossa caminhada terrena, seja para nossa própria 
evolução, seja em auxílio a nossos companheiros de jornada. 

O importante, nessa disponibilização ao contato durante o sono, 
é estarmos sintonizados em harmonia espiritual e recolhimento em 
oração.  Buscar o contato com o Plano Maior para estarmos protegidos 
nesse momento de emancipação da alma, expressão utilizada por 
Kardec no Livro dos Espíritos. Ele aborda esse tema nas questões de 
400 a 455, quando nos fala a respeito dessa libertação relativa do 
espírito, enquanto em estado de sono. 

Também André Luiz nos relata, em seus livros, várias situações 
de comunicação e oportunidades de trabalho do Plano Espiritual, 
aproveitando o estado de sono de alguns encarnados, seja para 
tratamento, orientação, intercâmbio de familiares, ou mesmo para 
estudo. Ver texto inserido a este folheto. 
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Há, ainda, exemplos de ocorrências de intercâmbios infelizes 
entre espíritos já libertos da carne e de outros ainda encarnados, 
durante seu estado de sono. Ocorrências essas que nos remetem à 
necessidade de vigilância quanto ao nosso comportamento e nossos 
pensamentos. Um caso de que sugiro a leitura é também oferecido por 
André Luiz no Capítulo “O sono de Elmiro”, do livro “O sexo além da 
morte”, pelo médium R.A. Ranieri.  

Ali se pode observar que, mesmo quando temos boas intenções 
em estado de vigília, nossos verdadeiros intentos, as inclinações 
vibratórias do nosso Espírito, prevalecem na condução de nossas 
atitudes e buscas durante o estágio de sono, como se fossem sonhos. 
Por vezes, ficamos incomodados em razão dos conflitos existentes 
entre o que a razão nos induz a buscar e aquilo a que realmente 
estamos induzidos a fazer, em face do comprometimento de nosso 
verdadeiro Ser. 

A literatura espírita nos apresenta os sonhos como sendo de três 
espécies: sonhos comuns, sonhos reflexivos e sonhos espirituais (veja 
folheto anexo). Entre esses últimos, podemos incluir os proféticos que 
nos fazem lembrar a experiência do Faraó do Egito, cujo sonho foi 
interpretado por José, da Tribo de Israel, e, por ele orientado (inspirado 
pelo Plano Maior), consegue antecipar-se a um longo período de seca e 
fome, protegendo o seu povo. 

Vale acrescentar que o intercâmbio de experiências durante o 
sono não ocorre somente entre o Plano Espiritual e o Plano Físico. Há 
muitos relatos de vivências que acontecem entre encarnados. Com 
suas almas emancipadas, fazem contato entre si, seja para vivenciarem 
encontros prazerosos, lúdicos, mesmo de aprendizado, como também 
na busca de acertos e ajustes muitas vezes infelizes e até violentos. 

É importante buscarmos o estudo da Doutrina, em seus 
fundamentos, a compreensão do que nos ocorre espiritualmente e, 
mais do que isso, empenharmo-nos no exercício fraterno e na 
manutenção do nosso equilíbrio vibratório. Como disse Martins Peralva, 
no livro “Estudando a Mediunidade”, Capítulo “Sonhos” --  “A 
atividade extracorpórea passará a refletir, sem dissimulações ou 
constrangimentos, as nossas reais e efetivas inclinações, superiores ou 
inferiores.” 

O espiritismo nos remete sempre à responsabilidade e à 
vigilância. 
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Apesar de sempre ouvirmos em palestras, encontrarmos em 
livros e em estudos, informações sobre a importância de mantermo-nos 
firmes no propósito da reforma íntima, sabemos que não é fácil uma 
mudança em curto ou médio prazo. É um exercício constante de 
conscientização e faz-se necessário muita dedicação e empenho. 

Muitos acabam se afastando da busca pelo aprendizado por não 
se sentirem em condições de abraçar a causa acreditando que 
precisam cumprir todos os preceitos legados pelo Mestre, revigorados 
por Kardec. 

Precisamos ter consciência de que ainda estamos na jornada do 
aprendizado e da incorporação dos ensinamentos à nossa vida e temos 
toda a eternidade para encontrar o nosso caminho de evolução. É 
verdade que o ideal seria de conseguirmos maior elevação moral e 
espiritual ainda nesta encarnação, mas não podemos nos deixar abater 
por não alcançar o nível que almejamos. 

Ser Espírita e, por conseguinte, ser Cristão, é ter a consciência 
da nossa necessidade de evoluir e buscar os meios de alavancar esse 
processo e alcançar a nossa meta. 

É a persistência nesse caminhar que nos torna espiritas. A 
determinação em buscar os acertos e o aprendizado dos ensinamentos 
maiores e, por consequência, estar mais pertos de Deus. 

Não nos afastemos da luta, precisamos persistir, apesar das 
dificuldades. Aos poucos vamos conquistando novos valores e 
mudando o nosso caminhar. 

A fé e a confiança nos proporcionarão a força necessária. 
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O escândalo é necessário 

“Ai do mundo por causa dos escândalos, 
porque é necessário que venham escândalos, mas 
ai do homem por quem o escândalo venha.” 
Mateus 18:7 
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Jesus nos disse, de acordo com o Evangelho de Mateus 18:7: 

“Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário 
que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo 
venha.” 

O que podemos interpretar como escândalo? 

Uma das definições no dicionário é: “Coisa indecorosa, contrária 
aos bons costumes. Estado de perplexa indignação suscitado por 
palavra ou ato reprovável.” 

Hoje em dia nós somos como que bombardeados por situações 
plenamente enquadradas nessa definição, a causar-nos desconforto e 
perplexidade. 

Será que realmente essas ocorrências são necessárias? Por que 
nós precisaríamos vivenciá-las e sofrer-lhes as consequências muitas 
das vezes? 

Acredito que podemos afirmar serem necessárias para que nos 
apercebamos da fragilidade do homem sob o aspecto ético e moral. É 
quando o Ser se mostra exatamente como é, sem máscaras, sem 
subterfúgios. É quando nos defrontamos com a essência daquele Ser, 
passando a conhecer o que ele guarda em seu arquivo mais secreto. 

Muitas vezes esse Ser nem percebe o quanto se expõe nesse 
momento de desarmonia e desequilíbrio. 

Buscando a essência das palavras de Jesus, qual seria a 
importância do escândalo para o nosso crescimento, nossa evolução 
espiritual? 

É importante que nós estejamos atentos a qualquer ocorrência à 
nossa volta, pois essas situações são sempre oportunidades de 
aprendizado e reflexão. Quando algo nos incomoda precisamos 
observar e apreender o porquê da nossa reação e verificar em que 
esse momento pode nos ajudar a observar melhor a nós mesmos, 
nossos valores e prioridades. 

As situações de escândalo nos fazem perceber, de forma real, o 
mundo em que vivemos. Muitas vezes nós criamos um mundo de 
fantasias para fugirmos de uma realidade que nos incomoda e, quando 
isso acontece, tudo passa a ser utópico e perdemos contato com a 
essência existencial do mundo à nossa volta, se não no todo pelo 
menos em parte. 
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Essa fuga não colabora com o nosso crescimento. Pelo contrário, 
nos afasta dele adiando nosso processo de aprendizado e evolução. 
Precisamos estar sempre conscientes e em contato com a realidade 
para compreendermos e aprendermos com as nossas experiências e 
as situações do dia-a-dia, sejam estas agradáveis ou desagradáveis. 
São nossos instrumentos de adiantamento, de progresso, quando 
ficamos atentos e extraímos o ensinamento que elas contêm. 

No entanto, apesar do aspecto positivo que abordamos até 
agora, há o aspecto negativo da ocorrência de escândalos que é o 
através de quem o escândalo acontece. São as pessoas que ainda se 
mostram incapazes do discernimento do certo e errado a buscar 
satisfação dos próprios desejos sem se importar com a ética e a moral, 
saciar sua ambição desmedida e coisas do gênero. 

Elas são instrumentos de que se serve o Plano Espiritual para 
nos mostrar o caminho de que devemos nos desviar. 

Um outro aspecto que merece a nossa reflexão é o de que só 
quando alguém expõe a sua verdadeira essência é que passa a ser 
objeto de observação e corrigenda. Isso é mais um aspecto positivo do 
escândalo, pois nesse momento há como aplicar-se a lei e a justiça 
para proporcionar um novo caminho para aqueles que possam ter sido 
prejudicados pelo escândalo; bem como para o motivador, pois terá a 
sua oportunidade de autocrítica e análise e refazer a sua jornada com 
novos princípios e valores. Essa mudança quase nunca ocorre em uma 
só existência, mas a experiência já será um começo nesse processo de 
aprendizado e reformulação. 

Assim, podemos perceber a verdade inserida nas palavras do 
Mestre. O escândalo pode tornar-se um mal necessário e até mesmo 
motivador de crescimento e evolução, tanto para aquele que foi objeto 
do escândalo, como para outros que foram simples observadores; 
também o daquele que foi motivador do escândalo. 

Em qualquer dessas circunstâncias, necessário de faz que cada 
um dos participantes desse processo reflita e compreenda ser uma 
maravilhosa oportunidade de aprendizado, reformadora dos valores 
éticos, morais e espirituais. 

Quanto à parte em que Jesus nos fala: “Se vossa mão ou vosso 
pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós; ...”, 
devemos interpretar como uma recomendação de que devemos 
eliminar as causas que nos levem a promover o escândalo. Devemos 
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estar sempre dispostos a fazer uma análise crítica sincera de nossas 
vidas, nosso comportamento, valores éticos e morais e investir na 
reformulação pessoal e reconstrução de um Ser melhor, íntegro e 
sensível aos preceitos evangélicos. 
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Paciência e compreensão 

Precisamos buscar a nossa tranquilidade 
interior e mantermo-nos pacíficos. Nessa condição, 
conseguimos alcançar de uma forma muito mais efetiva 
nossos objetivos e cumprir nossa meta como seres em 
evolução. 

 

 

. 
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Como devemos conviver com a ansiedade provocada pelo não 
cumprimento, por outras pessoas, das obrigações que lhe são 
próprias?  

Por vezes é muito difícil administrarmos nossa ansiedade em 
situações em que nos programamos e não alcançamos nossos 
objetivos em razão de outras pessoas não fazerem o que esperamos 
que façam. O que algumas vezes agrava nossa ansiedade e 
insatisfação é a falta de explicação quanto ao não cumprimento, pelo 
outro, de suas responsabilidades. 

Nessas oportunidades colocamo-nos à prova quanto à nossa 
capacidade de compreensão e tolerância. 

Em muitos momentos temos o impulso de reagir com 
exasperação e até raiva. A impaciência e a intolerância se fazem 
presentes. Caso deixemos que esses sentimentos tomem conta de nós, 
perdemos o controle e nos deixamos controlar por eles. No sentido 
exato da expressão, perdemos a razão e passamos a ser só emoção. 

Precisamos buscar a nossa tranquilidade interior e mantermo-nos 
pacíficos. Nessa condição, conseguimos alcançar de uma forma muito 
mais efetiva nossos objetivos e cumprir nossa meta como seres em 
evolução. 

Temos grande responsabilidade nesse processo, mais ainda 
considerando a relação que temos com as pessoas com quem 
convivemos e os compromissos que assumimos por tê-los escolhido 
como companheiros de jornada. 

A paciência e a compaixão são itens imprescindíveis na nossa 
caminhada como seres conscientes de suas responsabilidades para 
alcançar níveis mais elevados na escala evolutiva. 

Quando deixamos que a impaciência e a intolerância envolvam o 
nosso coração, nós impedimos uma ação positiva e produtiva em 
nossas vidas. Não permitimos que a energia criativa flua de forma 
eficaz. Criamos obstáculos para a consecução de nossos objetivos e 
construímos uma barreira entre nós e as pessoas que são o alvo da 
nossa insatisfação. 

A comunicação torna-se difícil, até mesmo impedimos que ela se 
faça e não conseguimos ver de forma clara o que nos ocorre. A raiva 
impede que qualquer tentativa de aproximação torne-se possível e 
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ficamos como que congelados em nossa expressão de dor e 
sofrimento. 

Para que consigamos nos libertar desse estado muito há que se 
fazer. É um processo complexo e muito exige de nós e daqueles com 
quem convivemos. As pessoas à nossa volta precisam intensificar o 
sentimento de compreensão e compaixão para que possam nos auxiliar 
para o despertamento a uma nova percepção e mudança de 
comportamento. 

Quando as outras pessoas também se envolvem pelos mesmos 
sentimentos, podemos até entrar em um caminho sem volta a curto ou 
até mesmo a médio prazo. 

Mais conveniente é que nos despertemos a tempo, não nos 
permitindo chegar ao ponto de ser um agente desagregador. 

O melhor é que consigamos ser pró-ativos nesse processo em 
direção à luz que existe em cada um de nós e deixar que ela brilhe 
deixando à mostra a essência divina de que somos feitos a fazer 
contato com a essência divina de todos aqueles com quem 
convivemos. 

Sintamos a energia daí resultante e compreenderemos a 
expressão “Vós sois deuses”. A partir de então seremos co-criadores 
de um mundo de paz, harmonia e amor. 

Paz e luz para o seu coração. 
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Verdadeiro exercício da mediunidade 

Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os 

leprosos, ...; de graça recebestes, de graça dai.” 

Mateus 10:8 
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Certa vez Chico Xavier foi perguntado sobre como entendia a 
mediunidade espírita com Jesus. Ele respondeu: 

“– Para mim, e digo isso apenas com respeito à minha pobre e 
apagada pessoa, mediunidade espírita com Jesus tem sido um 
processo de iluminação, pelo qual, quanto mais os Bons Espíritos 
escrevem e se comunicam por meu intermédio, mais evidentes se 
tornam os meus defeitos e inferioridades, não só perante os outros 
como também diante de mim mesmo. 

Compreendo, desse modo, que mediunidade com Jesus para 
mim tem sido um encontro progressivo e constante comigo mesmo, em 
que a luz dos Amigos Espirituais me mostra, sem violência, quanto 
preciso ainda aprender e trabalhar para melhorar-me.”[1] 

Diante dessa resposta oferecida pelo Chico, podemos perceber 
que o exercício da mediunidade com amor e caridade, à luz do 
Evangelho do Cristo, já se mostra recompensa mais do que suficiente 
àquele que se dedica ao trabalho de intercâmbio entre o Plano 
Espiritual e o plano físico, com vistas à aplicação do bem e amparo aos 
que sofrem e buscam compreender a razão do que lhes acontece. 

O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, lembra a seus 
auxiliares, no trabalho de disseminação dos ensinamentos do Mestre, 
que eles não deveriam buscar seu sustento junto às igrejas e 
comunidades que visitavam. Deveriam, sim, exercer um ofício para ter 
condições de adquirir o alimento e o que lhes fosse necessário à vida. 
O trabalho de divulgação do Evangelho não poderá ser a visto como 
fonte de sustento. 

Diz-nos o Evangelho Segundo o Espiritismo: 

“Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em 
qualquer parte, menos na mediunidade; não lhe consagre, se assim for 
preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os 
Espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo 
que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde 
subam.”[2] 

Em O Livro dos Médiuns, encontramos: 

“Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura 
render graças a Deus.”[3] 
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Em mais uma reflexão de Francisco Xavier, a respeito do 
assunto, quando perguntado sobre nada ter recebido ou receber por 
todo o seu trabalho dedicado ao exercício mediúnico, respondeu:  

“- Graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber 
qualquer remuneração pelos livros psicografados, que os nossos 
amigos espirituais consideram como sendo um depósito sagrado. Mas 
é preciso que eu me explique. Tenho tido uma compensação muito 
maior do que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do 
dinheiro: é a compensação da amizade. 

O Espiritismo e a mediunidade trouxeram-me amigos tão 
queridos, que me dispensam tanto carinho, que eu me considero muito 
mais feliz com estes tesouros do coração, como se tivesse milhões à 
minha disposição.” 

É assim que devemos nos sentir no exercício da mediunidade, 
em qualquer circunstância: gratos pela oportunidade maravilhosa de 
sermos úteis àqueles que buscam amparo, compreensão, acolhimento 
em seus momentos de dores, dúvidas e angústias. 

Essa faculdade nos é oferecida como bênção e oportunidade de 
reajuste em razão de faltas cometidas, desvios de comportamento em 
outras vidas. É importante que tenhamos consciência disso para que 
sejamos instrumentos úteis nas mãos de nossos mentores e espíritos 
amigos. 

Importante ressaltar que o exercício no trabalho mediúnico 
deverá representar, antes de tudo, aprendizado para o próprio médium. 
Observando as orientações oferecidas pelos amigos espirituais como 
oportunidades para reflexão sobre a sua própria vida, comportamento, 
valores. Internalizando os ensinamentos, poderá o trabalhador 
fortalecer a sua fé e confiança; aprimorar suas faculdades e, mais do 
que isso, tornar-se um Ser melhor e mais produtivo no meio em que 
vive. 

Em sendo um Ser melhor e um trabalhador mais efetivo, virá a 
ser um agente transformador na sociedade, com os ensinamentos de 
que será veículo como instrumento de amigos do Plano Espiritual. 
Transmitirá confiança no que compartilhar, pois será merecedor de 
crédito por aqueles a quem oferecer ajuda, principalmente pela 
condição exemplar de suas atitudes. 
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Ainda no Evangelho Segundo o Espiritismo encontramos que, 
para os médiuns, a mediunidade é “um dom gratuito: o de serem 
intérpretes dos Espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar 
o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras 
que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de 
suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos 
pessoais.”[2] 

Todos devem ter acesso à Luz oferecida pelo Evangelho e pelos 
Espíritos amigos. Ninguém poderá ser privado de receber qualquer 
auxílio espiritual em razão de não ter condições de pagar. Esse amparo 
deverá estar à disposição de todos, independente da condição 
financeira. 

Como nos esclarece o Evangelho: “Tal a razão por que a 
mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-
la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo.” [2] 

Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, ...; 
de graça recebestes, de graça dai.” Mateus 10:8 

 

[1] Instruções Psicofônicas - F. C. Xavier – Espíritos diversos 

[2] Capítulo XXVI do Evangelho Segundo o Espiritismo, itens 7 e 10 

[3] Livro dos Médiuns – da influência moral do médiun 
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Consolador prometido 

“Mas o Paráclito(2), o Espírito Santo que o Pai 
enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos 
recordará tudo o que vos disse.” João 14:26 (1) 
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Estamos sempre a refletir sobre o Consolador prometido por 
Jesus. 

Muitas vezes buscamos respostas de forma a atender nossos 
anseios ou convicções, imaginando alternativas até mesmo complexas. 

Jesus, em suas reflexões, mesmo quando ministrando por 
parábolas, tinha uma maneira simples e direta de oferecer seus 
ensinamentos. 

Nós, não sei se para atender nossa necessidade de intensificar, 
supervalorizar o que queremos expressar, por vezes criamos uma 
ambientação complexa e buscamos explicações que vão além do que 
está apresentado à nossa frente. 

Creio que seja o caso dessa questão – o quê ou quem é o 
Consolador prometido? 

Lendo o Evangelho de João(1) – 14:13 a 31; 15:26 e 27; 16:12 a 
15 e 25 a 33; e 17: 24 a 26 – podemos observar as características de o 
Consolador prometido por Jesus: 

- “Mas o Paráclito(2), o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, 
vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse.” João 14:26 

- “Mas, quando vier o Paráclito que vos enviarei de junto do Pai, o 
Espírito da Verdade, que bem do Pai, dará testemunho de mim. 

E vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o 
princípio.” João 15:26 e 27 

- “Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podereis agora suportar. 

Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará na verdade plena, 
pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos 
anunciará as coisas futuras. 

Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. 

Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse: ele receberá do que 
é meu e vos anunciará” João 16:12 a 15 

Enquanto Jesus, o Cristo, esteve entre nós nada do que Ele nos 
ensinou foi escrito. Seus ensinamentos foram memorizados por seus 
discípulos e seguidores que, acompanhando seu trabalho de 
divulgação da sua mensagem, aprenderam sobre tudo o que o Mestre 
quis transmitir. 



57 
 

Só depois que Jesus voltou à presença do Pai é que seus 
discípulos registraram seus ensinamentos. Inicialmente de forma 
incipiente. 

Depois todo o material foi compilado e divulgado no formato que 
conhecemos hoje – os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e 
João. 

Além dos Evangelhos, devemos considerar também as 
passagens registradas em Atos dos Apóstolos, mensagens dos ensinos 
do Mestre. 

Importa lembrar, ainda, o trabalho de Paulo, em suas Epístolas, 
na divulgação dos ensinamentos do Mestre, de forma lúcida e explícita 
– não por parábolas (v. João 16:25) 

Vale registrar a beleza do Sermão da Montanha, ensinamentos 
maravilhosos de que nos fala Ghandi quando expressa sua opinião de 
ser o mais elevado curso de ética e de moral que o ser humano já 
recebeu. Se todos os outros ensinos espirituais se perdessem, mas 
permanecesse o Sermão da Montanha, nada se haveria perdido. 

Nesse contexto estão as Bem-aventuranças - uma coletânea de 
reflexões que, se devidamente observadas, proporcionariam elevar o 
nosso espírito ao Plano dos Espíritos Superiores. 

Todo esse conteúdo teve como fonte não só a memória daqueles 
que acompanharam Jesus em sua trajetória terrena, encarnado. Por 
certo, todos eles foram inspirados pelo próprio Cristo, já “à presença do 
Pai” para que compartilhassem os ensinamentos da forma mais fiel 
possível - “Mas o Paráclito(1), o Espírito Santo que o Pai enviará em 
meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse.” 
João 14:26 

Assim, ouso expressar a minha opinião de que o Consolador 
prometido por Jesus está conosco há pouco mais de mil e novecentos 
anos – o registro dos ensinamentos do Mestre por aqueles que 
assumiram o compromisso de divulgá-los, como também suas 
experiências na convivência com Jesus: “Eis que estou convosco todos 
os dias, até a consumação dos séculos.” (Mateus 28:20) Os 
ensinamentos de Jesus nos acompanham desde então. Primeiro de 
forma verbal, depois registrados por seus discípulos, apóstolos e 
seguidores, propagadores de sua mensagem. 
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Ao longo dos séculos, por várias ingerências de autoridades 
eclesiásticas, por ambição e vaidade de alguns, muito se perdeu da 
essência do Evangelho do Mestre. 

Em assim sendo, houve por necessidade reavivar os 
ensinamentos trazidos pelo Cristo, enviado de Deus – “Saí do Pai, e 
vim ao mundo; outra vez deixo o mundo, e vou ao Pai.” João 16:28. 

Vários foram aqueles que tentaram reavivar a memória do 
Evangelho, mas novamente a ambição e vaidade não permitiram 
lograssem êxito nesse trabalho. 

Em surgindo um estudo mais abrangente a respeito da essência 
do Evangelho do Cristo – Kardec com seu trabalho minucioso e com 
características de abordagem científica -, conseguiu-se alcançar a 
reavivação da essência dos ensinamentos do Mestre. Por isso o nome 
que se deu ao Espiritismo “Cristianismo Redivivo”. Assim podemos nos 
referir novamente a João 16:12 a 15 

“Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podereis agora suportar. 

Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará na verdade plena, 
pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos 
anunciará as coisas futuras. 

Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. 

Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse: ele receberá do que 
é meu e vos anunciará”. 

Kardec, com a ajuda dos espíritos enviados pelo Plano Superior, 
reacendeu a memória daqueles que, mesmo tendo tido conhecimento 
da Verdade em outros tempos, haviam se esquecido da essência do 
que o Mestre nos ensinara outrora. Fora preciso reavivar de forma mais 
explícita e ampla para que reaprendamos o que houvéramos 
esquecido. 

Somos os mesmos espíritos que outrora viveram, aprendendo, 
mas não apreendendo a essência evangélica. Não internalizáramos 
ainda a necessidade do que chamamos de Reforma Íntima, a grande 
viagem rumo à verdadeira escalada evolutiva. Fôramos tão-só 
aprendizes, mas não conseguíramos alcançar o conhecimento 
oferecido pelo Mestre. 

Ainda somos crianças espirituais nessa jornada de evolução. 
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O Espiritismo nos trouxe novamente o Consolador, agora 
reavivado, para que busquemos tentar aprender de forma mais 
verdadeira, integrando a Verdade em nossas vidas. Internalizando os 
verdadeiros ensinamentos e tornando-nos Cristãos Redivivos para uma 
escalada evolutiva mais proficiente e eficaz. 

(1) Bíblia de Jerusalém – Nova Edição revista e ampliada, 
Ed. Paulus  
(2) Paráclito - "aquele que consola ou conforta; aquele que 
encoraja e reanima; aquele que revive; aquele que intercede em 
nosso favor como um defensor numa corte" - Wikipédia 
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Responsabilidade, consciência e preparo 

É nas mais simples atitudes no dia-a-dia 
que expressamos o que realmente somos 
e sentimos. 
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Paz e luz para todos nós. 

A cada dia que passa mais sentimos a necessidade de 
compreender nossas ações como seres humanos em processo de 
evolução. 

Na maior parte das vezes nós nos preocupamos mais com o 
nosso ser como agentes no trabalho, seja no campo profissional e, por 
vezes, no campo intelectual e nos esquecemos do nosso Ser 
verdadeiro que é o próprio Espírito a nos proporcionar a oportunidade 
de viver, de aprender, de evoluir. 

Nesse mundo competitivo buscamos nos aprimorar com o 
objetivo de vencermos, como pessoas, na sociedade, comparando-nos 
aos companheiros de jornada, seja sob o aspecto 
econômico/financeiro, intelectual ou posição social. 

No entanto, há um aspecto muito mais importante em todo esse 
processo – o espiritual. Afinal de contas, estamos vivenciando a 
oportunidade de estar no Planeta para aprender e evoluir 
espiritualmente. Todas as outras circunstâncias que fazem parte dessa 
experiência são promotoras de oportunidades de aprendizado e de 
exercício desse aprendizado. 

Experiências familiares, sociais, profissionais, intelectuais devem 
ser observadas como experiências de aprendizado. É no convívio com 
companheiros de jornada que exercitamos todo o nosso arcabouço de 
conquistas dessa e de outras vidas, sejam experiências positivas, 
sejam experiências negativas. E o nosso olhar deve ser cotidianamente 
direcionado para a reflexão: o que essa experiência está me 
oferecendo como oportunidade de auto aprimoramento; em que o meu 
sentimento a respeito de determinada pessoa ou circunstância é uma 
oportunidade para rever conceitos e valores; o que a minha atitude 
nesse ou naquele relacionamento ou oportunidade pode servir de 
diapasão para que eu avalie melhor a minha condição de espírito 
aprendiz e me sintonize com os meus verdadeiros objetivos, os meus 
compromissos assumidos como espírito em evolução. 

É nas mais simples atitudes no dia-a-dia que expressamos o que 
realmente somos e sentimos. Nos momentos mais expressivos, de 
maior significado, nós somos mais vigilantes e buscamos máscaras que 
nos protejam para que as outras pessoas tenham, sobre nós, uma 
impressão que atenda aos nossos interesses ligados ao orgulho e à 
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vaidade. O como queremos que as pessoas nos vejam, e não que 
vejam o que realmente somos, o que na realidade, muitas das vezes, 
nem mesmo nós sabemos por não nos conhecermos de forma 
verdadeira. 

Joanna de Ângelis, em suas obras da Série Psicológica, insiste 
muito na necessidade do autoconhecimento, pois só promoveremos a 
verdadeira mudança em nós a partir do momento em que tivermos 
consciência do que somos e representamos como espíritos em 
processo de aprendizado e evolução. Enquanto não tivermos essa 
percepção não teremos condições de agir nessa direção. 

Precisamos nos observar sempre, com o olhar de quem quer 
aprender, reavaliar-se, reformular conceitos e valores. O olhar o outro 
deve ter tão-só o objetivo de se perceber a partir do que vemos e 
observamos. Se identificamos no outro algo que não nos agrada, é o 
momento certo para tentar identificar se esse algo existe em nós. Se 
assim for, vamos promover a nossa mudança no sentido de sermos 
melhores. Se, ao contrário, o que identificamos é positivo, é o momento 
de tentar perceber se também expressamos o mesmo nas nossas 
atitudes e, nesse caso, mantenhamos o que há de melhor em nós. 

O outro pode e deve ser a nossa referência para o encontro e a 
descoberta do que possa haver de melhor para a nossa vida, para o 
nosso espírito – nosso verdadeiro Eu. 

Em fazendo isso, estamos demonstrando a nossa 
responsabilidade como espírito em busca da sua evolução. Identificar a 
necessidade de sermos responsáveis é ter a consciência da 
importância do nosso papel no mundo em que estamos inseridos. 

Tudo no Planeta em que vivemos, até mesmo em todo o 
Universo, está interligado. Não somos seres independentes. Estamos 
sujeitos a ações e reações dos mais variados tipos, matizes e 
intensidades. Tudo o que fazemos, sentimos, pensamos tem 
repercussão no ambiente à nossa volta, independentemente das 
distâncias entre os seres e os mais variados mundos. 

Quando nos reconhecemos como seres interligados, 
reconhecemos o quanto somos responsáveis pelas ações e reações 
decorrentes, inclusive, de nossos pensamentos e emoções. Inseridos 
em um Mar Cósmico, todo o nosso Ser vibra formando ondas que se 
expandem em todas as direções a tocar tudo o que encontra à sua 
frente. 
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Quando efetivamente internalizarmos essa consciência e 
modificarmos nosso padrão vibratório de modo a nos tornarmos um 
verdadeiro espírita, − diz-nos Kardec “Reconhece-se o verdadeiro 
espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega 
para domar suas inclinações más” −, teremos alcançado um padrão de 
comportamento desejável e esperado para nosso desenvolvimento 
espiritual.  

A partir da consciência da nossa responsabilidade, precisamos 
visar o nosso preparo como trabalhadores e agentes em um grupo 
espírita. 

Por que colocar primeiro a necessidade da consciência e 
responsabilidade nesse processo? 

Porque essa condição já faz parte do preparo do nosso 
Ser/Espírito para a caminhada em direção ao progresso espiritual e, 
consequentemente, para o exercício da fraternidade verdadeira – 
compartilhar o que realmente somos, ou passamos a ser. 

Como trabalhadores de um grupo de atendimento espiritual 
precisamos estar atentos ao que nos vai na alma: o que sentimos; 
como nos comportamos; como lidamos com nossos semelhantes e 
companheiros de jornada. Precisamos ser éticos nas nossas ações 
mais corriqueiras. Não que tenhamos de ser perfeitos, pois essa 
condição ainda está muito distante de todos nós, mas precisamos estar 
empenhados em encontrar a luz dentro de nós e colocá-la sobre o 
velador para que ilumine e resplandeça em benefício de todos aqueles 
com quem convivemos e interagimos. 
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Lei da Liberdade 

O Ser Humano é, por natureza, um ser livre 
que traz em sua consciência os parâmetros 
para delinear suas ações ao longo de sua 
existência. 
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O Ser Humano é, por natureza, um ser livre que traz em sua 
consciência os parâmetros para delinear suas ações ao longo de sua 
existência. 

Esses parâmetros se modificam ao tempo em que o Ser Humano 
amplia seus conhecimentos e modifica seus valores e conceitos. 

Ele detém a liberdade de agir e de pensar, não obstante essa 
liberdade ser, a todo tempo, avaliada e mensurada de acordo com o 
seu grau evolutivo. 

É importante que tenhamos isso em mente, pois, como seres 
racionais e inteligentes, precisamos balizar nossas ações avaliando não 
só os nossos direitos à liberdade, mas também, e sobremaneira, os 
direitos daqueles que partilham conosco a existência ao longo de nossa 
jornada. Entre esses companheiros de evolução não só estão aqueles 
que fisicamente caminham conosco, como também aqueles que já 
partiram para outros planos, pois também fazem parte da grande 
irmandade universal. 

As relações entre os seres devem estar fundamentadas no 
respeito e no reconhecimento de que todos somos iguais. Não deveria 
haver, portanto, qualquer tentativa de domínio físico, psicológico ou 
espiritual entre eles. Não somos propriedades de ninguém, como 
também não somos proprietários de quem quer que seja. 

No entanto, podemos afirmar que estamos na infância espiritual 
na Terra e ainda encontramos aqueles que se acham no direito de 
impor sua vontade e exigir total obediência a seu mando, coagindo e 
submetendo os que, no seu modo de entender, estão ainda em 
condição inferior. 

Podemos encontrar até mesmo aqueles que, a título de quererem 
manter a sua liberdade e hegemonia, procuram a usurpação dos 
direitos do outro com violência, desconsiderando valores éticos e 
morais. 

As desigualdades intelectuais, econômico/financeiras, de raça, 
religião ou cor, nunca deverão ser justificativa ou pretexto para 
imposição do poder, da submissão. Muito ao contrário, aqueles que se 
encontram em condições mais favoráveis com relação a outros deverão 
empenhar-se em compartilhar para que possamos todos nos elevar de 
forma digna e caminharmos juntos em direção ao progresso intelectual, 
emocional  e espiritual. 
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A liberdade deverá iniciar-se no interior de cada um de nós. É um 
processo de dentro para fora. Só seremos verdadeiramente livres 
encontrando a paz interior. A verdadeira liberdade não pode ser 
limitada ou coibida. O Ser Humano a encontrará quando se libertar das 
paixões, de que muitas vezes se faz escravo. 

Sob o aspecto espiritual, interessante observar os vínculos que 
se formam entre vencedores e vencidos, ditadores e submetidos à 
sujeição. Aqueles que vencem as batalhas pela violência e brutalidade 
acabam por se fazerem servos daqueles que violentaram e 
brutalizaram. Formam-se laços invisíveis que imantam as partes 
envolvidas, fortalecidos pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pela dor e 
sofrimento sem perdão. 

Esses laços se mantêm, muitas vezes, por séculos, impedindo o 
progresso espiritual desses seres. Esse processo só será interrompido 
a partir da conscientização de, pelo menos, uma das partes, pois, a 
partir de então não haverá a realimentação do ódio, da mágoa e aquele 
que conseguiu compreender a necessidade de buscar a liberdade, 
através do perdão e do entendimento, envidará esforços para partilhar 
esse aprendizado com seu adversário do passado, levando até ele o 
sentimento de fraternidade e, quem sabe, até mesmo de amor. 

Sobre o livre-arbítrio podemos tecer algumas considerações 
interessantes. 

Essa faculdade distingue o Ser Humano das máquinas. É através 
dela que nos expressamos e agimos de acordo com a nossa vontade. 

Podemos perguntar se é pleno o exercício do livre-arbítrio. 

Muitas vezes somos cerceados a agir não em razão de ter-nos 
sido retirado o livre-arbítrio e sim por nossas condições físicas, 
emocionais, psicológicas ou espirituais nos levam a tomar decisões 
diferentes do que se poderia esperar das predisposições instintivas do 
Espírito. 

Quando nascemos com deficiências mentais ou físicas, ou 
sofremos algum tipo de acidente que nos leva a essa condição, nosso 
corpo, por si só, já sofre limitações que impedem determinadas 
atitudes. Nosso Espírito está em processo de aprendizado a partir 
dessa experiência que nos constrange os atos. É a Lei da Ação e 
Reação e a do Progresso Espiritual agindo a nosso favor no processo 
evolutivo. 
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Exceto na condição de limitações de ordem mental que nos tira a 
capacidade de exercer a vontade nas nossas atitudes, sempre temos 
consciência de nossos atos e sabemos de suas consequências. 

Somos responsáveis pelas nossas ações e mesmo por 
pensamentos que têm capacidade criadora e, portanto, expressam 
resultados concretos, ainda que, por vezes, invisíveis a nós. Nossa 
responsabilidade nesses resultados está na mesma proporção da 
nossa condição intelectual. Quanto mais conhecemos sobre o mundo à 
nossa volta, suas leis, sobre a moral e a ética, mais responsáveis 
somos pelo que fazemos e, por conseguinte, mais seremos cobrados 
pela nossa própria consciência – fator regulador no processo evolutivo 
do nosso Espírito. 

Vale retornar à abordagem inicial desta reflexão. 

Somos, por natureza, seres livres e que trazem na consciência 
os parâmetros que nos orientam nos pensamentos e ações ao longo de 
nossa existência. Nossa autocobrança se fortalece e torna-se mais 
efetiva na medida em que nos transformamos interiormente com a 
aquisição de novos conceitos e valores favoráveis à evolução do 
Espírito. 

Quando nos tornamos seres melhores, Espíritos mais 
conscientes, buscamos no compartilhar nosso propósito de vida, 
mantendo relacionamentos saudáveis, gratificantes e nobilitantes com 
nossos companheiros de jornada. Exercemos nosso direito à liberdade 
de forma a nos respeitar e, principalmente, a respeitar o direito de 
nossos irmãos à sua liberdade. Lembrando que entre esses estão 
incluídos, também, os que já não estão fisicamente conosco, pois todos 
fazemos parte da mesma irmandade universal. 
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Buscai primeiro o reino de Deus 

“buscai primeiro o reino de Deus, e a sua 
justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas.”(Mateus 6:33) 
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O conceito de um reino em que só existisse o bem-estar, a paz, é 
muito anterior à própria vinda do Mestre Jesus entre nós há pouco mais 
de dois mil anos. 

A sensação da existência de uma vida futura e da possibilidade 
de se viver com alegria e harmonia já convive com o Homem desde 
épocas primitivas, como também os conceitos básicos que 
fundamentam a própria Doutrina Espírita, como nos afirma Kardec em 
O Livro dos Espíritos – “É uma lembrança que ele conserva do que 
sabia como Espírito antes de encarnar. Mas, o orgulho amiudadamente 
abafa esse sentimento.”... “Conservando a intuição do seu estado de 
Espírito, o Espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do 
mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia 
e a ignorância lhe mistura a superstição.” 

A essência da mensagem do Evangelho do Cristo pode ser 
encontrada nas diferentes épocas da Humanidade. Descobrimos 
vestígios desses ensinamentos nos escritos e nas crenças. Todos os 
povos de alguma forma têm conhecimento do que é certo ou errado; da 
existência de outros níveis de consciência; de haver Seres em outros 
planos além do físico; de poderem contar com instruções desses Seres 
para o encaminhamento de suas vidas. 

A vinda de Jesus, o Messias prometido, já havia sido prevista 
pelos profetas no Velho Testamento – aquele que viria trazer a paz ao 
mundo. 

Quando Pilatos interpelou Jesus se ele era o rei dos Judeus, foi 
em razão de conhecer as profecias e as expectativas do povo quanto à 
vinda do Messias – livrar o povo do jugo de Roma, como também 
proporcionar a oportunidade de tomarem posse da terra prometida. 

Jesus, no entanto, respondeu: Meu reino não é deste mundo. 
Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera 
combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus; mas, 
o meu reino ainda não é aqui. (João 8) 

Muitas pessoas não compreendem ainda que o Reino de Deus 
não é um local circunscrito, apesar das palavras do Mestre. 

Por muitos séculos acreditou-se que para merecer o reino de 
Deus seria preciso passar pelo sofrimento, para resgate dos pecados 
cometidos. Chegou-se ao extremo de muitas pessoas praticarem o 
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autoflagelo como punição e purificação do corpo. Ainda há um 
seguimento religioso que acredita e aplica essa prática. 

Com relação a isso vale lembrar as palavras de Jesus quando 
ainda perguntado por Pilatos se ele seria rei, Jesus respondeu: não 
nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da 
verdade. Àquele que pertence a verdade escuta a minha voz. (João 
8) 

Qual seria a verdade a que Jesus se referia? 

Podemos afirmar tranquilamente que a verdade trazida e 
exercitada pelo Mestre está inserida em todos Evangelhos e epístolas 
dos Apóstolos – os ensinamentos que Jesus nos trouxe e efetivamente 
demonstrou por todo o tempo em que viveu conosco há dois mil anos. 

Gostaria de aproveitar essa oportunidade para registrar quão 
importante é termos em nosso coração o sentimento de gratidão pelos 
evangelistas, por nos terem proporcionado a oportunidade maravilhosa 
do contato com os ensinamentos do Cristo contidos no Novo 
Testamento. Sem a dedicação e determinação desses trabalhadores, 
difícil seria termos acesso a todo esse acervo de preceitos morais 
necessários à nossa elevação espiritual. 

Podemos perceber que, apesar de transcorrido tanto tempo, nós 
ainda não conseguimos apreender seus ensinamentos e menos ainda 
exercitá-los em nossas vidas. 

Kardec nos coloca na Introdução ao Evangelho Segundo o 
Espiritismo que os ensinamentos são “roteiro infalível para a 
felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos 
oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta 
obra.” 

Diz ele, ainda, que muitas vezes não compreendemos a 
mensagem contida nos Evangelhos porque não conseguimos ainda 
encontrar a chave que nos possibilite compreender o verdadeiro sentido 
da Boa Nova – nome que damos aos ensinamentos do Mestre. 

As pessoas admiram a mensagem e pronunciam a sua fé muitas 
vezes baseadas tão-somente no que ouvem dizer ou se apegando aos 
textos sem compreender o sentido do que ali está dito. Diz Kardec, 
ainda na Introdução ao Evangelho: “A forma alegórica e o intencional 
misticismo da linguagem fazem com que a maioria o leia por 
desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as 
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entender, isto é, sem proveito. Passam-lhe despercebidos os preceitos 
morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas.” 

Poucos procuram estudar e compreender a fundo as mensagens 
e torná-las instrumentos de reflexão e meditação. 

O que o Espiritismo nos traz, além do que já existia em culturas 
da antiguidade, através das mensagens divulgadas por nossos amigos 
do Plano Maior, é a consciência da necessidade de se compreender 
com profundidade, e exercitar os ensinamentos deixados pelo Mestre, 
pois só assim alcançaremos o Reino de Deus em nós. 

Podemos encontrar em Lucas 20:26 que Jesus perguntara a um 
doutor da Lei em Jerusalém “Que está escrito na lei? Como lês?” 
Podemos refletir, a partir dessa passagem do evangelista, que Jesus 
quer saber com que profundidade o doutor da Lei lê e interpreta os 
textos. Nós buscamos nos livros o que desejamos assimilar. Podemos 
ler aspirando pela consolação nos textos; ou pelo o cultivo da nossa 
dor; ou, ainda, por simples entretenimento, sem compromisso de 
aprendizado. No caso da leitura dos textos evangélicos, no entanto, 
devemos ter como objetivo a nossa iluminação interior, pois só assim 
alcançaremos o entendimento necessário à nossa elevação moral e 
espiritual. 

Precisamos compreender o Evangelho, a Boa Nova, como o 
Testamento que Jesus nos deixou, conforme diz Joanna de Ângelis 
na introdução ao livro “Jesus e o Evangelho à luz da psicologia 
profunda”. Acrescenta ainda que “é o mais belo poema de 
esperanças e consolações de que se tem notícia.” Diz que é 
também “precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os 
incontáveis males que afligem a criatura e a Humanidade.” 

Diz-nos Emmanuel em “O Consolador”, questão 225: “No 
turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: - “Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. Se vos cercam as tentações de 
autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas 
palavras: - “Ninguém pode ir ao Pai senão por mim”. E se vos sentis 
tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estais 
sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-Lo sempre no imo 
d’alma: - “Quem deseje encontrar o Reino de Deus tome a sua cruz 
e siga os meus passos”. 

O que representaria seguir os passos de Jesus para encontrar o 
reino de Deus? Muitos ainda hoje interpretam essa frase literalmente, 
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acreditando que , para tanto, só precisam conhecer os lugares e seguir 
pelos caminhos por onde ele andou. 

Precisamos ir além da letra, buscar o sentido real inserido na 
mensagem. 

Tomar a nossa cruz e seguir os passos do Mestre certamente 
nos leva a refletir sobre a necessidade de compreender as dificuldades 
e os obstáculos que a vida nos oferece, em decorrência de nossas 
experiências do passado, e fazer dessas experiências um aprendizado. 
É aprender a carregar o fardo das experiências difíceis de forma suave 
e digna. Lembrando as palavras de Jesus: “Vinde a mim todos vós 
que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai 
sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e 
humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas. 
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” 

Quanto a seguir os ensinamentos de Jesus, o Cristo, significa  
seguir o seu exemplo de vida. Buscar nossa elevação moral e 
compreender a necessidade de sermos afáveis e fraternos. 

“Meu reino não é deste mundo.” Então, onde estaria o reino de 
Deus? 

Diz-nos também Joanna de Ângelis no livro “Jesus e o 
Evangelho”: “Na visão da psicologia profunda, embora Ele (Jesus) se 
referisse às Esferas de onde procedia, o Seu Reino também eram as 
paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as 
bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como 
irmãos, conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do 
mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos.” 

No texto “A vinda do reino de Deus”, do livro “O Espírito do 
Cristianismo”, Caibar Schutel diz: “O Reino de Deus não está em lugar 
determinado, nem aparecerá nesta ou naquela nação, nesta ou naquela 
cidade, porque está em toda a criação, não sendo percebido por nós 
devido à deficiência dos nossos sentidos, ou antes, devido ao modo por 
que o procuramos. Se em vez de o buscarmos materialmente o 
fizéssemos espiritualmente, perceberíamos logo que ele está em nós 
mesmos, desde que a sua Lei, permaneça em nós. 

Qual é a Lei de Deus? A Paz, o Amor, a Sabedoria, a Verdade. 
Logo, o Reino de Deus deve consistir justamente nisto: na Paz, no 
Amor, na Sabedoria, na Verdade. Buscando a Lei de Deus, 
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encontraremos o Reino de Deus, isto é, a forma de governo em que 
Deus é o Rei, e nós somos os súditos, Mas quem não quer saber dessa 
Lei, quem quer adaptar-se à lei dos homens, não pode encontrar o 
Reino de Deus, e, quando nele pensa, anda procurando-o aqui ou 
acolá.” 

Citando Lucas 17:21 “O Reino de Deus está no meio de vós”.  

Podemos perceber que o texto do evangelista é claro quanto a 
onde está o Reino de Deus. É importante observar que ele diz que o 
Reino de Deus está, ele não diz que estará. O verbo está no tempo 
presente. O Reino de Deus já se encontra em nós. Como também já se 

encontra entre nós o Consolador prometido por Jesus: “E eu rogarei ao 
Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para 
sempre; O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, 
porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita 
convosco, e estará em vós.” João 14:16 e 17. 

Podemos perguntar então: se o Reino de Deus está em nós, por 
que razão não o percebo em mim? 

Há uma história que nos leva a refletir sobre essa questão: 

No fundo de um lago, de água cristalina, há uma pérola de 
valor inestimável. Entretanto, para que a pérola possa ser 
vista da superfície, é indispensável que as águas estejam 
tranquilas; se estiverem agitadas pelo vento, a pérola 
continuará no mesmo lugar, mas não poderá ser vista. A 
porção de água do lago corresponde à nossa alma. Da 
mesma forma que não dá para enxergar através das águas 
agitadas, não dá para perceber o Reino de Deus, através 
de nossas almas agitadas. Apenas quando as águas 
serenam, a pérola pode ser vista. Da mesma forma, 
apenas quando a alma for serenada, quando tivermos a 
nossa alma livre das perturbações inerentes ao apego a 
questões materiais, o Reino de Deus, que é a mais valiosa 
entre todas as pérolas, poderá ser percebido. (autor 
desconhecido) 

No livro “O Evangelho de Tomé – O elo perdido”, de José Lázaro 
Boberg, encontramos no capítulo “3. Reino de Deus: tomada de 
decisão” – “Somos nós mesmos que construímos esse Reino, num 
longo e incessante processo de aprendizagem”. Diz ainda que, no 
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“conhecereis a verdade e a verdade vos libertará... O sentido de 
libertação é o de conquistar por si mesmo o encontro com Deus nos 
aposentos da alma.“ 

Em o “Céu e o Inferno” encontramos a afirmação: “Somente o 
homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes, pode 
esperar com tranquilidade o despertar na outra vida.” Também nesse 
mesmo livro encontramos: 

“O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a 
regeneração, não basta por si só; são precisas a expiação e a 
reparação. 

Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 
três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas 
consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, 
abrindo pela esperança o caminho da reabilitação; só a reparação, 
contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o 
perdão seria uma graça, não uma anulação.” (Código Penal da Vida 
Futura) 

Ao final de toda essa reflexão a respeito do Reino de Deus e dos 
conselhos do Mestre sobre como alcançar esse estado de graça, resta 
a nós aprender a carregar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus 
para podermos encontrar o Reino de Deus que já habita em nós.” 

Disse-nos Jesus: 

“porque o reino de Deus está entre vós” (Lucas 17:21); e 

“buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas.”(Mateus 6:33) 

Muita paz e luz. 
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Reconciliação 

“Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto 

não pagares o último ceitil.”(1) Mateus 5:26 
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Muito devemos pensar a respeito dessas palavras do Mestre. 

Em nossas vidas, pensamos muitas vezes que nossos atos não 

têm consequências. No entanto, mesmo as pequenas ações, como 

também nossos pensamentos, têm implicações em nossas vidas, a 
curto, médio e longo prazos. 

Nossas atitudes deixam marcas que muitas vezes não 
percebemos e acabamos por nos esquecer delas e, em determinado 
momento, somos surpreendidos com ocorrências em nossas vidas que 
nos parecem injustas, acreditamos não merecê-las, por exemplo: 
doenças ou perdas materiais. 

Jesus, a todo momento, nos remete à reflexão sobre nossos atos 
e sentimentos. Lembra-nos todo tempo que devemos inserir o amor em 
nossas vidas. Precisamos refletir mais sobre o que representa essa 
chamada do divino Mestre à vida com amor. 

Diz-nos Joanna de Ângelis em o livro “Jesus e o Evangelho à luz 
da psicologia profunda” com relação aos convites que Jesus nos faz a 
todo tempo: “A base estrutural de todo o convite é o amor que dimana 

de Deus e que se encontra... nas criaturas humanas que, por sua vez, 
deverão conscientizar-se do seu significado e valia, constituindo a regra 
de vida em todos os momentos, de tal forma impregnando-se da 
certeza da sobrevivência da alma e da Justiça Divina,...” 

O Evangelho é a luz libertadora que promove o encontro do Ser 
com a sua essência espiritual, promovendo a sua reforma íntima, a sua 
superação frente ao egoísmo e vaidade, resultando na vitória do seu 
espírito, seu verdadeiro Eu. 

No passado, o perdão era apresentado como “conquista 

mediante retribuição.” (Joanna de Ângelis). Quando havia a ofensa 
fazia-se necessária a reparação mediante oferta de algo, muitas vezes 
pelo sacrifício de animais ou através de retribuição em dinheiro. 

Jesus respeitou os costumes da época, mas apresentou a 
alternativa da “ética do amor como mecanismo superior a quaisquer 
outras expressões de ordem material ou de imposição estabelecida 
pelos legisladores terrestres, nem sempre em condições de elaborar 
princípios nobres, por lhes faltarem valores de dignidade e exemplo.” 
(Joanna de Ângelis) Legislar com princípios nobres exige assunção de 
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comportamentos éticos e morais decorrentes da verdadeira aceitação e 
internalização da Lei de Deus. 

Jesus trouxe uma nova perspectiva de vida que dignifica o 
homem e permite o viver em harmonia. 

A Lei de Amor tem sua origem em Deus e pode ser encontrada 
em toda parte, é isenta de favoritismos, é impessoal. Soberana sobre 
todas as injunções humanas. Os árbitros de nossas ações não devem 
ser aqueles susceptíveis de erros ou com inclinações personalistas, 
mas a nossa própria consciência (onde estão registradas as Leis 
Universais). Ela nos inspira “e tem como modelo a natureza Cósmica.” 
(Joanna de Ângelis) 

Ter a capacidade de perdoar é superar a falta de ação 
renovadora, superar a mágoa, o ódio, integrando-se o ser em si 
mesmo, “sem deixar-se ferir por ocorrências afligentes dos 
relacionamentos interpessoais.” (Joanna de Ângelis) 

Manter-se tranquilo, não obstante os problemas e desgastes 
naturais da vida. Não se perturbar, estar confiante nas próprias 
realizações e enfrentar os desafios que o viver lhe impõe. 

A mágoa e o ressentimento resultam em amargura e desconforto, 
afastando o ser da essência de que deveria estar impregnado para não 
se instalar em si mesmo esses conflitos enfermiços. 

Desenvolvendo a autoconsciência podemos identificar e superar 
esses conflitos interiores, próprios de espíritos ainda na infância de seu 
processo evolutivo. 

Mantermo-nos nessa energia de desarmonia resulta em processo 
de imantação que vai além da vida na carne. Ressentimentos que 
levamos para outras encarnações sem oportunidade de libertação. São 
processos enfermiços de mão dupla que conectam os agentes 
envolvidos. 

A origem de muitas doenças psíquicas está na presença de 
cobradores espirituais, já sem a roupagem da carne, que se mantêm 
com sentimento de vingança, de transtorno mental, ainda sem 
oportunidade ou interesse na própria reabilitação. Muitos distúrbios são 
decorrentes desses processos mentais doentios que a morte não 
eliminou. 
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A Lei da Liberdade (Livro dos Espíritos) nos remete a 
compreender que nós temos o livre-arbítrio, como também nos 
conscientiza de que colhemos o que plantamos. Somos responsáveis 
por nossos atos e respondemos pelas consequências do que fazemos. 

“Sob o aspecto espiritual, interessante observar os vínculos que se 
formam entre vencedores e vencidos, ditadores e submetidos à sujeição. 
Aqueles que vencem as batalhas pela violência e brutalidade acabam por se 
fazerem servos daqueles que violentaram e brutalizaram. Formam-se laços 
invisíveis que imantam as partes envolvidas, fortalecidos pelo ódio, pelo 
rancor, pela mágoa, pela dor e sofrimento sem perdão. 

Esses laços se mantêm, muitas vezes, por séculos, impedindo o 
progresso espiritual desses seres. Esse processo só será interrompido a partir 
da conscientização de, pelo menos, uma das partes, pois, a partir de então 
não haverá a realimentação do ódio, da mágoa e aquele que conseguiu 
compreender a necessidade de buscar a liberdade, através do perdão e do 
entendimento, envidará esforços para partilhar esse aprendizado com seu 
adversário do passado, levando até ele o sentimento de fraternidade e, quem 

sabe, até mesmo de amor. ”(2) 

A beleza do que a Doutrina nos ensina está na compreensão de 
que Deus proporciona oportunidades de aprendizado na convivência 
entre algozes e vítimas, levando-os a aprender que devem se amar e 
conceder condições de reparação, sem o domínio da sombra que os 
leva à infelicidade e perturbação. 

Aquele que se prende a sentimentos inferiores não consegue 
libertar-se do ir-e-vir em razão de a luz do amor ainda não brilhar em 
seu íntimo. Essa luz sim é a chave para a felicidade e depuração. 

Esses sentimentos aprisionam as partes envolvidas nesse 
processo, causando dor e sofrimento recíprocos. No entanto, quando 
uma das partes consegue superar seus sentimentos doentios, ele se 
libertará dessa prisão encontrará claridade e vida. É o resgate pelo 
amor àquele a quem feriu ou por quem foi ferido, buscando reabilitar-
se. 

Deus nos oferece, através do livre-arbítrio, a alternativa de 
repararmos nossos erros e, na falência de nossos propósitos 
renovadores, recursos “vigorosos que são ao mesmo tempo 
terapêuticos para o Espírito rebelde.” (Joanna de Ângelis). 

A Sua justiça dispõe-nos parâmetros que, observados, 
proporcionam condições de alcançarmos a harmonia e plenitude. 
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Devemos nos lembrar sempre de que as situações de confronto 
e desajustes devem ser acertadas antes da morte física, para que não 
sejam transferidas para outro plano ou até mesmo outra existência o 
desconforto de suas implicações e oportunidades de reparação e de 
paz. 

Essa paz decorre da prática do amor e do perdão: oferecer ao 
outro o mesmo direito e oportunidade facultados a si pelas Soberanas 
Leis da Vida. 

Esse é o fundamento de todo o ensinamento do Mestre. Nosso 
espírito é imortal e sobrevive a todas as circunstâncias, sejam positivas 
ou negativas, implicando em consequências das quais prestaremos 

conta algum dia “até o último ceitil". 

Reflexão a partir do texto “Reconciliação”, de Joanna de 
Ângelis, no livro “Jesus e o Evangelho à luz da psicologia 

profunda” 

(1) Moeda referente ao Novo Testamento (Bíblia) que tem o valor de 1/16 denário. 
Denário era uma moeda de prata usada pelos romanos durante os períodos da 
República e do Império. Os romanos puseram em circulação pela primeira vez 
os denários por volta de 269 a.C. 

(2) Capítulo “Lei da Liberdade”, do livro “Reflexões Evangélicas II”, de Elda Evelina, 
Bookess Editora 
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Parábola do Semeador 

No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, 
sentou-se à beira do mar; e reuniram-se a ele 
grandes multidões, de modo que entrou num 
barco, e se sentou; e todo o povo estava em pé 
na praia. 
E falou-lhes muitas coisas por parábolas, 
dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. 
Mateus 13:1-8 
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Jesus falava por parábolas e os exemplos de que se utilizava 
faziam parte da vida daqueles que o seguiam e ouviam; do dia-a-dia 
das pessoas, do que conheciam e viviam. Ele procurava exemplos que 
permitissem ao povo entender sobre a própria vida, sua esperança, 
suas tristezas, seus sonhos e sofrimentos. Falava a partir do amor. 

Eis a parábola do semeador: Mateus 13:1-8 (Marcos 4:3-9 e 
Lucas 8:4-15) 

1 No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira 
do mar; 

2 e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou 
num barco, e se sentou; e todo o povo estava em pé na praia. 

3 E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o 
semeador saiu a semear. 

4 e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do 
caminho, e vieram as aves e comeram. 

5 E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia 
muita terra: e logo nasceu, porque não tinha terra profunda; 

6 mas, saindo o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou-se. 

7 E outra caiu entre espinhos; e os espinhos cresceram e a 
sufocaram. 

8 Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a cem, outro a 
sessenta e outro a trinta por um. 

Jesus saiu de casa. Isso é muito significativo, pois é necessário 
“sair de casa” para realizar algo. Muitas vezes nós ficamos fechados na 
casa da nossa vida, dos nossos interesses, do nosso egoísmo. Muitas 
vezes não somos capazes de sair de casa, sair da nossa segurança, 
sair do espaço e das coisas que controlamos. 

Por receio do que nos possa acontecer nós nos trancamos no 
individualismo, não arriscamos. 

Para semear precisamos sair como Jesus saiu e como também 
saiu o Semeador. 

O Semeador não guardou a semente, “ele saiu a semear”. A 
semente não deve ficar guardada, escondida, ela precisa ser lançada 
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ao solo para que brote e produza frutos. A semente guardada pode 
perder-se por apodrecer ou por ficar velha e estéril. 

Precisamos nos conscientizar de que a semente contém em si o 
mistério da frutificação. Ela contém tudo o que é necessário para a 
formação de uma árvore e sua capacidade de produção dos frutos. 

Muitas vezes nós acreditamos que não vale a pena sair a semear 
por não valer a pena tentar mudar as coisas. Achamos que não iremos 
conseguir transformar o mundo à nossa volta e, por isso, não vale a 
pena o risco. 

É quando nos fechamos no nosso egoísmo, ficamos 
enclausurados no nosso medo. 

Precisamos sair desse casulo que formamos em torno de nós, 
precisamos “sair de casa” e acolher a esperança de conseguir 
transformar nossos caminhos. 

Lembro-me de uma frase do Padre Júlio Lancellotti: “Nós 
acolhemos para transformar e nos transformamos para colher.” Diz ele 
ainda que quem confia “sai de casa” para semear. 

A semente é um ótimo exemplo para essa reflexão. Ela acolhe a 
terra, acolhe a água e se transforma, exuberante. Torna-se uma árvore, 
ou mesmo um arbusto, e eclode os botões que surgem produzindo 
frutos que são colhidos para iniciar um novo ciclo de acolhimento, 
transformação e colheita. Acolhimento representa o amor em ação, 
caridade, responsabilidade e compromisso. 

Colocando-se Jesus à beira do mar, “reuniram-se a ele grandes 
multidões...”. 

Jesus se apresentou com autoridade moral por todo o tempo em 
que esteve conosco. A multidão se acercava dele atraída por sua 
vibração de amor. 

Quando nos colocamos à disposição da renovação e do trabalho 
no bem, com o coração fraterno, nós percebemos a aproximação de 
pessoas, em torno de nós, à busca de aconchego, carinho, amparo, 
orientação e segurança. 

Com essa constatação, mais responsáveis devemos nos 
reconhecer pelo que sentimos, pensamos, fazemos, falamos e 
demonstramos no dia-a-dia. 
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Ao sair a semear o semeador distribuiu suas sementes, 
independente do tipo de solo que estava pelo seu caminho. Não se 
preocupou se o solo era estéril ou fértil. Não ficou questionando se valia 
a pena o risco ou se o seu trabalho produziria resultados. Ele 
simplesmente cumpriu a missão a que se propôs – semear as 
sementes. 

A semente é a mensagem do Evangelho, os ensinamentos de 
Jesus, o Cristo. Nós somos o solo em que as sementes são lançadas. 
Há vários tipos de pessoas e diferentes são seus níveis de evolução e 
de receptividade à mensagem do Evangelho do Cristo. 

Os “semeados” à beira do caminho são os que ficam dispersos, 
insensíveis aos ensinamentos. Não estão em condições de 
compreender os ensinamentos contidos na semente do Evangelho do 
Cristo. 

Protelam a oportunidade de aprender e internalizar os 
ensinamentos; preferem permanecer no comodismo e não percebem a 
grandiosidade e importância do viver com Cristo. 

Os “semeados” em lugares pedregosos são superficiais na sua 
visão da vida. De pronto recebem a mensagem, mas logo a esquecem 
e seguem o seu caminho. Não deixam que os ensinamentos criem 
raízes. São pessoas que se encantam com a mensagem, respondem 
de imediato aos chamados ao trabalho. Apesar disso, diante de 
qualquer obstáculo se afastam e desistem de prosseguir com o 
aprendizado. 

No entanto, vale ter também um outro olhar sobre essa questão. 
Mesmo nesses lugares há terra entre as pedras e pode haver sementes 
que ali se enraízem. Essas sementes representam pessoas que 
aceitam o Evangelho, apesar de eventuais circunstâncias adversas e 
embaraços que as envolvem. Normalmente são essas que mais se 
afirmam no acolhimento da semente em suas vidas, pois essas 
sementes que brotam entre as pedras fixam suas raízes de forma 
profunda e dificilmente se deixam arrancar. 

Os “semeados” entre os espinhos são frágeis em seu 
entendimento e facilmente são envolvidos pela falsa luz das facilidades, 
pelo brilho dos falsos tesouros e acabam sufocados na busca pelas 
realizações fáceis e conquistas materiais. 
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Os “semeados” que frutificam são aqueles que acolhem a 
semente em seu coração, confiam e se transformam em novos 
semeadores. Colhem os frutos da semeadura e se comprazem com o 
resultado do seu trabalho. São aqueles que “acolhem para se 
transformar e se transformam para colher”. 

Todos nós já nos encontramos, em algum momento, na condição 
de solos “à beira do caminho”, ou “pedregosos”, “entre espinhos” e até 
mesmo como de “boa terra”. 

Há momentos em que estamos refratários a algum tipo de 
aprendizado por não querermos mudar a nossa rotina; preferirmos a 
facilidade do usufruir as conquistas materiais e protelamos o nosso 
caminhar à luz do Evangelho do Mestre. 

Em outras circunstâncias, vemo-nos sufocados pela intolerância, 
autoritarismo; enfim pelo orgulho e pela vaidade. Valorizamos mais o 
Ter do que o Ser melhor.  

Há, no entanto, a grande esperança na reformulação dos nossos 
conceitos e valores. Todos estamos em processo de crescimento 
espiritual e, em algum momento, iremos acordar para o que realmente 
importa em nossas vidas – reencontrar o Ser puro que existe em nós, a 
luz que brilha em nossa alma e agregar os ensinamentos maiores em 
nossas vidas. 

Não só nos reconhecermos como solos férteis, mas também, e 
principalmente, transformarmo-nos em Semeadores da Boa Nova - 
acolher para se transformar e se transformar para colher. 
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Ter e ser 

É o amadurecimento psicológico. Proporciona ao 
indivíduo o crescimento emocional e espiritual. 
Ele passa a reconhecer suas limitações e 
procura seu caminho de evolução na excelência 
da Vida que conquista com seu empenho, 
determinação e vontade. 
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Ao longo da nossa trajetória de vida, muito aprendemos e 
envolvemo-nos com várias experiências que deixam, certamente, suas 
marcas e cicatrizes, sejam emocionais, físicas ou espirituais. 

Nós nos deixamos levar por esses registros e nem sempre 
conseguimos trabalhar a nós mesmos de forma a transcendermos o 
que essas experiências nos impõem negativamente. 

Uma das implicações é resultado de situações de insegurança 
com que nos defrontamos e, muitas vezes, nos levam a expressões de 
apego a coisas e pessoas, refletindo em nós com a falta do autoamor, 
rejeição de nós próprios e desajuste social. 

As pessoas, nesses casos, acabam por perder a noção do valor 
do seu Eu verdadeiro, o self, canalizando seu esforço para a 
autorealizacão em valores externos; situações de destaque social pelo 
poder ou status financeiro; aquisição de bens e fortuna. 

Valoriza o ter ao invés do ser. 

Esse tipo de comportamento expressa a imaturidade desse Ser, 
que se sente inseguro de si mesmo, de sua verdadeira capacidade de 
realização e precisa impor-se, no meio em que vive, pela força do seu 
poder, de suas posses. 

Esse Ser, também, não consegue amealhar para si afetos 
duradouros, por estar sempre inseguro e acreditar que as pessoas à 
sua volta estão com ele por interesse. Sempre desconfiado dos 
sentimentos daqueles com quem vive e se relaciona. 

Está sempre a querer manter para si seus ganhos, de forma 
egoística e se sente impedido de compartilhar. 

Caso consiga, em algum momento, vencer esse obstáculo, 
precisa ter o ego recompensado pela gratidão, valorizando sua 
condição de benfeitor. 

Esta é a ilusão daqueles que se sentem donos do que lhes está 
emprestado para cumprir sua jornada terrena. Ninguém é proprietário 
de coisa alguma – corpo, valores, nem pessoas. 

Aquele que mantém esse sentimento de posse – ter e reter – 
sente um vazio interior, pois que não se satisfaz em momento algum. 
Sente a necessidade de ter mais e mais, em uma busca incessante e 
interminável. Além desse vazio, mantém-se em preocupações de 
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aflição pela possibilidade de perder tudo aquilo que conseguiu 
amealhar – sua base de apoio para continuar sentindo-se firme e 
seguro. 

Em contrapartida, o Ser consciente é aquele que alcançou a 
capacidade de encontrar a felicidade – autoamor desdobrado em 
bondade, compaixão, ação em benefício do próximo. Não há conflitos, 
pois esses cedem lugar a realizações expressivas e libertadoras. 

É o amadurecimento psicológico. Proporciona ao indivíduo o 
crescimento emocional e espiritual. Ele passa a reconhecer suas 
limitações e procura seu caminho de evolução na excelência da Vida 
que conquista com seu empenho, determinação e vontade. 

Aquele sentimento que prevalecia no Ser imaturo e individualista, 
de que falamos antes, transforma-se, cede lugar ao amor em direção 
àqueles com quem compartilha sua existência. Empenha-se em 
trabalhar pela elevação da sociedade de que faz parte, buscando torná-
la feliz. 

A maturidade psicológica do Ser encontra sua sustentação no 
autoconhecimento, autoidentificação, no autoamor, no ser. 

Esse patamar de consciência e elevação é resultado de muito 
esforço. É um desafio a vencer. 

Surge o discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado. 
As aquisições ético-morais se sobressaem. 

O Homem acorda para o fato de que colhe de acordo com o que 
semeia ao longo de suas existências. A superação de suas provas e 
sofrimentos são os frutos do seu trabalho dignificante e edificante – 
instrumentos de valorização da vida. 

Diz Joanna de Ângelis no seu livro “O Ser consciente”: “A 
conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-
se para triunfar, do viver para jamais morrer.” 
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Semear e colher 

A nossa vida é um exercício de semear e colher, 
todo o tempo, independente de termos consciência ou 
não desse exercício. Apesar de eventualmente 
afirmarmos que “a semeadura é opcional, mas a 
colheita obrigatória”, certamente a afirmativa refere-se 
ao semear exercido pela vontade, de forma consciente. 
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Nós sempre estamos a creditar as nossas dores e sofrimentos a 
um passado de comportamentos inadequados, pelos quais precisamos 
cumprir uma vida de dificuldades como forma de pagamento pelo que 
fizemos. Alguns chegam mesmo a pensar em um Deus que nos impõe 
um resgate para que quitemos nossas “dívidas” para com ele. 

Deus é só amor e compaixão. Ele não nos cobra coisa alguma, 
nossa consciência sim é vigilante e nos alerta todo o tempo a respeito 
do que fazemos, sentimos e pensamos. 

Certa vez Chico Xavier disse que as dificuldades que enfrentava 
em sua vida eram colheitas pelas quais deveria agradecer, referindo-se 
a uma conversa com um amigo, que de certa forma lamentava pela sua 
vida difícil, apesar de todo o trabalho dedicado a ajudar outras pessoas 
e a trabalhos espirituais. Dizia o Chico que eles já estavam colhendo, 
enquanto outras pessoas aparentemente vivenciando boas condições 
ainda estavam tão-somente plantando. 

Como poderíamos interpretar a afirmativa de Chico Xavier? Por 
qual razão deveríamos ser gratos pelas experiências que vivenciamos? 

Ao longo de nossa jornada terrena semeamos ações em forma 
de sentimentos, exemplos de vida, conhecimentos. Quando semeamos 
ações positivas é ótimo. No entanto, quando ainda não temos 
discernimento suficiente para saber o melhor a fazer, resta-nos, em 
algum momento, aprender e, então, praticar o aprendizado colhido nas 
experiências de vida. É quando chegamos a um nível evolutivo em que 
temos condições de experimentar vivências difíceis, inquietantes e 
exercitar o aprendizado conquistado. Assim, quando ocorrem essas 
experiências, podemos concluir já termos alcançado essa condição, 
ainda que de forma incipiente, e devemos ser gratos por isso. Sermos 
gratos a Deus pela oportunidade de oferecermos o que conseguimos 
amealhar ao longo da nossa existência, compartilhar levando a outros a 
mesma oportunidade. 

A nossa vida é um exercício de semear e colher, todo o tempo, 
independente de termos consciência ou não desse exercício. Apesar de 
eventualmente afirmarmos que “a semeadura é opcional, mas a 
colheita obrigatória”, certamente a afirmativa refere-se ao semear 
exercido pela vontade, de forma consciente. 

Em momentos que antecederam a uma palestra que proferi 
recentemente, fomos agraciados musicalmente por um dueto. Em certo 
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momento, eles executaram a música “Amazing Grace” (Maravilhosa 
graça) cuja história eu conhecia e que me sensibilizara profundamente. 

Eu havia preparado uma reflexão sobre o tema “Semeadura e 
colheita” baseada tão-somente em textos evangélicos e doutrinários 
espíritas. No entanto, a partir daquele momento em que ouvia a 
melodia descortinou-se para mim uma nova proposta de reflexão e 
abordagem do tema sobre o semear e colher.  

Pedi ao dueto que voltasse a executar a melodia “Amazing 
Grace” antes de começar a levar a reflexão do público que ali estava. 

Falei sobre as palavras do Chico e perguntei como devemos 
interpretar o semear no nosso dia a dia? 

Mencionei que aquela melodia tinha uma história muito bonita e 
emocionante e gostaria de contá-la naquele momento. Identifiquei que 
ninguém ali a conhecia. 

A história é assim: 

Certa vez, durante a viagem em um navio negreiro norte-
americano, o Capitão John Newton ouviu um dos capturados 
expressar sua dor, e certamente saudade, através de uma 
melodia triste e intensa. 

John Newton ficou profundamente “tocado” por aquela 
melodia e essa experiência mudou totalmente a sua vida. 
Tornou-se cristão e escreveu uma letra para aquela melodia que 
o havia emocionado e transformado sua vida. 

Essa música tornou-se um hino nas igrejas evangélicas 
americanas, já foi gravada por grandes intérpretes americanos e, 
no meu entender, é maravilhosa. 

Perguntei ao público se poderíamos identificar naquela 
história quem poderia ser chamado de semeador. 

O negro capturado para ser escravo na nova terra, no meu 
entender, foi um semeador de emoções e bênçãos na vida de 
John Newton, sem que tivesse qualquer noção do bem que fizera 
àquele Capitão do navio negreiro. 

Também John Newton poderia ser identificado como 
semeador, pois, ao compor uma letra para aquela melodia, 
proporcionara a oportunidade a outros de serem tocados pela 
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melodia, pela letra e por essa história de transformação 
espiritual. 

A partir dessa reflexão comecei então a me lembrar de 
outras histórias que nos remetem ao semear. 

Como podemos semear através de pequenas ações no dia-a-
dia? 

Pequenas ações de uma mãe que, pensando não estar sendo 
observada por seu filho, oferece-lhe a oportunidade de perceber ser 
amado, valorizado, estar seguro, sentir-se confiante e de reconhecer a 
necessidade de transmitir, a outras pessoas, o que recebe, 
compartilhando sentimentos, bens materiais e espirituais ao longo de 
sua jornada. 

Há uma história que nos mostra o quão surpreendente pode ser, 
para nós, estarmos semeando não só sem saber, como até mesmo 
acreditando não estarmos agindo da melhor forma: 

Um carregador de água levava, diariamente, dois potes 
com água pendurados em uma vara sobre seus ombros. 
Percebeu ele que sempre chegava ao seu destino com o pote da 
direita cheio de água, no entanto, o da esquerda sempre estava 
pela metade, pois estava rachado. 

Depois de algum tempo refletiu sobre o trabalho que 
executara e reconheceu que não agira corretamente no 
cumprimento de sua missão. Sentiu-se envergonhado, pois 
deveria levar dois potes com água e sempre só levava um pote e 
meio. 

No entanto, observou o caminho que percorrera por todo 
esse tempo e viu que o lado esquerdo da estrada que percorrera 
todos os dias, voltando com os potes após ter se abastecido no 
poço, mostrava-se diferente do lado direito. Alguém havia 
semeado sementes pelo caminho e elas germinaram e várias 
flores embelezavam a estrada. Em contrapartida, no lado direito 
nada florescera. 

Até mesmo nossos defeitos podem ser instrumentos para 
o semear, basta sabermos utilizá-los adequadamente. 

Também podemos ter um olhar quanto ao tempo adequado para 
semear e colher: 



92 
 

Certa vez um homem bem idoso estava plantando 
sementes de jabuticabas. 

Alguém observando o que o homem fazia disse a ele que 
não entendia a razão de ele estar plantando aquelas sementes, 
considerando que, desde o plantio até a produção, demoraria 
aproximadamente 15 anos e dificilmente ele iria comer os frutos 
que a jabuticabeira viesse a produzir. 

O homem idoso voltou-se para aquele que o observava e 
comentou que não importava se ele viesse ou não a comer 
algum dos frutos daquela jabuticabeira, o que importava era que 
ele estava plantando e alguém iria se beneficiar da sua ação em 
algum momento e isso já lhe proporcionava certo prazer. 

Com o mesmo olhar há outra história: 

Uma senhora todos os dias, ao tomar um determinado 
ônibus, sentava-se à janela e pegava alguma coisa em um 
saquinho que tinha nas mãos e jogava pela janela. 

Um jovem, que todos os dias tomava o mesmo ônibus e no 
mesmo horário, observava aquela senhora e um dia, para 
atender sua curiosidade, perguntou o que ela lançava pela janela 
com tanta insistência e determinação. 

Ela respondeu que jogava sementes... de flores. Indagada 
se acreditava que sua ação surtiria efeito, respondeu que, apesar 
de algumas se perderem pela ação do vento, dos pássaros ou 
por caírem no asfalto, outras iriam brotar, mesmo que decorresse 
um bom tempo. 

Certo dia o jovem não viu a senhora das sementes e, 
tendo perguntado por ela, soube que ela havia falecido. Voltou 
para o seu lugar e observou a paisagem pela janela. 
Surpreendeu-se verificando que a paisagem estava florida e 
pensou: - as flores brotaram mesmo, mas de que adiantou, ela 
morreu e não pode ver a beleza da paisagem. 

Ouviu risos de crianças e a voz de uma garotinha que 
falava sobre a beleza das flores que enfeitavam a estrada. 

Naquele momento ele percebeu que, mesmo ela não 
estando ali para ver as flores que plantara, proporcionou a beleza 
para contemplação e felicidade de outras pessoas. 



93 
 

A partir dessa constatação ele decidiu fazer o mesmo que 
aquela senhora: distribuir sementes de flores pelo seu caminho. 

A vida proporciona oportunidades maravilhosas para o exercício 
do semear. Precisamos ficar disponíveis a compartilhar nossos 
sentimentos: abraçar, oferecer elogios, ser fraterno; o conhecimento 
que amealhamos durante nossa caminhada, proporcionando a outras 
pessoas a oportunidade de aprender e evoluir intelectualmente; 
ensinamentos evangélicos, disponibilizando a nossos companheiros de 
jornada a possibilidade de aprender e evoluir espiritualmente. 

Não importam nossas limitações físicas ou intelectuais, sempre 
teremos algo a oferecer, a compartilhar. Seja um abraço como 
demonstração de afeto, de solidariedade; uma informação que poderá 
fazer uma grande diferença na vida de alguém; exemplo de vida que 
poderá proporcionar ao outro a oportunidade de repensar seus valores 
e conceitos; um simples sorriso que levará a alegria ao coração de um 
companheiro. 

Somos sempre semeadores, conscientes ou não. Também 
seremos sempre colhedores dos resultados de nossas ações, seja 
nessa vida ou em oportunidades vindouras. 

Não nos esqueçamos nunca de que todas as ações implicam  
uma reação e o resultado do reagir depende da qualidade do agir. 
Façamos, então, do nosso agir o semear que nos leve a colheitas 
felizes para nós e para todos que partilham conosco esse momento na 
eternidade. 

Citando as palavras de Paulo em II Coríntios 9:6-11: 

"Sabei que quem semeia com parcimônia, com parcimônia 
também colherá, e quem semeia com larqueza, com largueza 
também colherá. 
Cada um dê como dispõe em seu coração, sem pena nem 
constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus 
pode cumular-vos de toda espécie de graças, para que tenhais 
sempre e em tudo o necessário e vos fique algo de excedente 
para toda obra boa, conforme está escrito: Distribuiu, deu aos 
pobres. 
A sua justiça permanece para sempre. 
Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento, 
vos fornecerá também a semente e a multiplicará, e fará crescer 
os frutos da vossa justiça." 
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Orgulho e Humildade 

Estamos sempre a buscar o conhecimento 
intelectual, o que de certo é importante por 
proporcionar oportunidades de ver a vida sob 
pontos de vista mais amplos, como também 
oferecer novas alternativas nesse caminhar e 
evoluir. Abre novos horizontes, disponibiliza 
novas perspectivas. 
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Há uma parábola chamada “O Fariseu e o Publicano” (Lc 18:9-
14) em que ambos os personagens se propõem a elevar seus 
pensamentos aos céus para orar. Apesar de a intenção ser idêntica, 
falar com Deus, as formas como eles se apresentam são inteiramente 
diferentes. Essa parábola, como acredito pretendia o próprio Cristo, 
remete-nos a muitas reflexões interessantes e importantes a respeito 
de como nos colocamos perante o Pai. 

Tentarei fazer um exercício a respeito do tema com a intenção de 
promover uma autorreflexão em todos nós. 

Estamos sempre a buscar o conhecimento intelectual, o que de 
certo é importante por proporcionar oportunidades de ver a vida sob 
pontos de vista mais amplos, como também oferecer novas alternativas 
nesse caminhar e evoluir. Abre novos horizontes, disponibiliza novas 
perspectivas. 

Aprender mais, evoluir intelectualmente é determinante de uma 
vida melhor, mais consciente, mais salutar. 

Essa é uma verdade irrefutável. 

No entanto, percebemos muitas vezes que o conhecimento 
intelectual, por si só, não proporciona essa percepção mais rica sobre a 
vida. É um simples colecionar de aprendizados teóricos, mesmo que 
adquiridos a partir da prática científica. É como formarmos uma 
biblioteca em nosso cérebro, onde as informações são catalogadas 
para que sejam recuperadas e utilizadas para alguma finalidade 
imediata, sem a percepção de que estamos aqui para algo além de 
uma simples jornada terrena. 

Essas informações, muitas vezes, se aplicam tão somente a nos 
oferecer uma vida mais confortável, com mais bem estar material, mas 
não nos remetem a como poderão ser úteis para o verdadeiro Ser que 
existe em nós – o Ser Espiritual. 

Quando temos essa visão tão estreita sobre a vida, a conquista 
de vasto conhecimento se presta a nos deixar mais envaidecidos e 
orgulhosos, a acreditar que somos melhores do que outras pessoas. 

Esse é o caso do personagem Fariseu da Parábola. Ele conhecia 
todos os textos das Escrituras Sagradas e cumpria os ritos e exigências 
da Lei, até mais do que isso, como ele próprio afirmava no Templo, ao 
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se colocar para falar com Deus. Sua visão puramente intelectual é que 
o fazia se perceber um ser especial, acima de todas as outras pessoas. 

Apesar de conhecer a Lei e os Profetas, não percebia que o texto 
da Lei é frio e estéril se não acompanhado do entendimento que ele 
deverá proporcionar, impulsionando-nos à elevação moral e espiritual. 

Ele se apresenta de forma arrogante e em sua apresentação ao 
Pai não apresenta nem louvor, nem gratidão, como também não pede 
coisa alguma. Só expressa em alta voz aquilo de que se orgulha: deter 
o conhecimento, cumprir os ritos religiosos, ser correto no proceder, e 
ainda desqualifica o Publicano que está ao seu lado no Templo. 

Na realidade, o entendimento da essência dos ensinamentos 
contidos nos textos sagrados é que deverá ser perseguido por todos 
nós para que tenhamos um novo olhar sobre nós mesmos, sobre as 
pessoas com quem convivemos, sobre a Humanidade de uma forma 
geral. Enfim, sobre a vida com todas as suas variáveis e circunstâncias. 

O personagem Fariseu, na parábola em questão, remete à parte 
do nosso Ser que pretende se colocar em posição de destaque, 
subestimando os demais; quando nos vangloriamos do que temos e 
conquistamos ao longo da vida. Uma visão de nós mesmos pelo que 
expressamos exteriormente em palavras, ações e bens. 

Com relação ao Publicano há também reflexões a serem feitas. 

Um personagem que se apresenta como alguém que cumpre 
com suas obrigações (no caso coletor de impostos para o Império 
Romano), mas que percebe não agir de forma correta para com o seu 
próprio povo. Mostra-se arrependido e com intenção de promover 
mudanças em sua vida. Coloca-se de forma humilde ao buscar falar 
com Deus no Templo. Nem sequer se dispõe a levantar a cabeça 
durante a sua oração. Além do mais bate no peito para expressar seu 
arrependimento e pede perdão por seus erros. 

O texto da Parábola começa assim: 

“Dois homens subiram ao templo para orar; um fariseu, e o outro 
publicano.” (Lc 18:10) 

A intenção dos dois personagens era a de orar ao Pai. 

Refletindo sobre a forma como se colocaram perante o Pai, 
poderíamos perguntar: qual deles efetivamente se apresentou para 
orar? 
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Disse-nos Jesus: 

“E, quando orardes, não sejais como os hipócritas; pois gostam 
de orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para 
serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já 
receberam a sua recompensa. 

Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, 
ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, 
te recompensará.” (Mt 6: 5-6) 

Assim, creio que podemos afirmar que o Fariseu não esteve a 
orar, mas simplesmente se vangloriava das virtudes de que acreditava 
ser portador. 

No entanto, o Publicano de fato recolheu-se ao íntimo do seu 
coração e expressou ao Pai sua intenção em buscar sua reforma 
íntima, sua reformulação moral e espiritual. Ele demonstrou 
envergonhar-se de suas atitudes e pediu perdão: “... ó Deus, sê 
propício a mim, o pecador!” (Lc 18:13). 

A expressão “sê propício a mim” tem um significado especial na 
linguagem do Evangelho: pedir perdão a Deus pelos pecados, com a 
intenção de restaurar sua comunhão com Ele. 

Também em nós há um Publicano a orar. Somos parte Fariseu e 
parte Publicano. 

A busca pela nossa reforma íntima proporciona a oportunidade 
de refletirmos sobre qual dessas partes está se destacando mais no 
nosso proceder no dia a dia. Praticando o autoconhecimento temos 
melhores condições de manter o que há de melhor das duas partes: 
buscar o aprendizado, compreender a essência dos ensinamentos e 
praticá-los, colocarmo-nos humildemente no reconhecimento das 
nossas fragilidades e defeitos e prosseguir a nossa jornada em direção 
à nossa evolução intelectual e espiritual. 
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Aprendendo a viver 

 Não importam as razões. A dor, as dificuldades, 
o sofrimento, sempre serão recursos terapêuticos 
de corrigenda dos hábitos inadequados e 
oportunidades de reformulação dos sentimentos. 
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Cristo veio nos ensinar como devemos nos comportar diante das 
vicissitudes da vida. Haverá sempre obstáculos a transpor, como 
também haverá momentos de prazer por vencê-los, ao longo de nossas 
vidas. 

Ele próprio demonstrou entre nós, em sua existência como 
Jesus, a grandiosidade do saber viver e conviver. 

Jesus veio para nos instruir e consolar. 

Os que choram por suas dores e provas, não compreendem, 
ainda, que as dificuldades que enfrentamos proporcionam importantes 
oportunidades de refazimento de nossas metas, conceitos e valores. As 
dores promovem em nós o acordar para um novo referencial para a 
vida. No entanto, nem sempre aprendemos a aproveitar essa 
oportunidade e mantemos o nosso caminhar nos padrões anteriores e, 
por conseguinte, as causas de nossas dores e sofrimentos. 

Precisamos mudar o nosso olhar e conscientizarmo-nos da 
necessidade de observar melhor o que fazemos, sentimos e pensamos, 
pois tudo se reflete na forma como se apresenta o nosso viver e 
conviver. 

O sofrimento pode ocorrer: 

- se por transformações moleculares – o envelhecimento, em 
consequência de fenômeno biológico normal; 

- se por processos degenerativos – agressões a órgãos, 
infecções, processos tumorais, em consequência de atentados 
impostos por nós em existências passadas ou mesmo na atual. 

Não importam as razões. A dor, as dificuldades, o sofrimento, 
sempre serão recursos terapêuticos de corrigenda dos hábitos 
inadequados e oportunidades de reformulação dos sentimentos. 

Todos nós escrevemos nossa história a partir do que fazemos, 
sentimos e pensamos. Passamos igualmente pela experiência desse 
aprendizado, independente de sermos ricos ou pobres; jovens ou 
velhos; famosos ou desconhecidos. As diferenças que podemos 
observar são tão-somente externas. No entanto, na essência os 
processos redentores são iguais. 

A forma como nos comportamos diante das dores e dos 
obstáculos é que faz a diferença no nosso caminhar. Podemos tornar 
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nossas dores intensas, acarretando sofrimento profundo, se não 
exercitamos o observar e aprender com as oportunidades. Por outro 
lado, se buscamos aprender e, a partir das experiências difíceis, 
reformular nossos conceitos, valores, sentimentos e pensamentos, 
teremos atenuadas as nossas dores e, por decorrência, o sofrimento. 

Jesus, o Cristo, é o médico das almas e veio nos ensinar o 
remédio que nos há de curar. “Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.” 

Diz-nos Joanna de Ângelis: “Enriquecendo-te de compreensão e 
de lógica em relação ao sofrimento, permite que ele te conduza pelo 
estreito caminho da renovação espiritual, submetendo-te aos seus 
impositivos de que resultarão a tua plenitude.” (“Jesus e Vida”, Joanna 
de Ângelis, por Divaldo Franco) 

Abstraindo-nos dos fatores que geram as dores físicas e 
emocionais, e tomando-lhes o lugar a paz de consciência, o empenho 
em alcançar resultados positivos e ideais superiores como a elevação 
moral, espiritual e artística, as expressões do sofrimento perdem sua 
força, transformam as emoções e deixam de influenciar no 
comportamento. 

Diz-nos o Espírito de Verdade: “O sentimento do dever cumprido 

dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a 

alma se asserena...” 

Lembramos aqui as palavras de Paulo e de Estêvão em seus 
momentos de dor profunda, ao perceberem a proximidade da morte do 
corpo físico: 

- “Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.” 
(carta de Paulo aos Filipenses 1:21) 

- “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde 

agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, 

me dará naquele dia; e não somente a mim, mas a todos quantos 

amarem a sua vinda” (CARTA DE PAULO - II Timóteo 4:7 e 8) 

- “Senhor Jesus, recebe o meu espírito” Estêvão ao ser 

apedrejado (Atos 7:59) 

Se pretendemos viver com Cristo quando nossa jornada terrena 

se findar, precisamos buscar viver com Cristo enquanto essa jornada 



101 
 

durar. Uma receita simples, mas certamente ainda difícil de cumprirmos 

em sua plenitude. No entanto, seria ótimo se conseguíssemos, passo a 

passo, alcançar esse caminhar à luz do Evangelho, os ensinamentos 

que o Mestre nos deixou. É preciso começar para que possamos atingir 

essa meta tão almejada por todos nós. 
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Envelhecer com sabedoria 

Deixando nossas mentes abertas ao novo e aos 
sonhos, transformamos nosso viver, de uma 
simples coletânea de vivências, em explosões de 
alegria, de amor, conquistas, realizações úteis e 
gratificantes. 
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Ao longo de vários dias fiquei pensando em como abordar esse 
tema tão promissor. 

Muitas pessoas não querem pensar a respeito do 
envelhecimento do corpo e da mente. Têm receio do que isso venha 
representar em suas vidas. 

No entanto, como todos nós trilharemos pelo caminho do passar 
dos anos, alguns mais, outros nem tanto, melhor seria termos 
tranquilidade para enfrentar a realidade e aprender com o que há de 
melhor nesse caminhar. 

Nosso corpo físico é um equipamento muito sofisticado, 
resistente a várias intempéries que nos sobressaltam ao longo da 
existência. 

Esse instrumento é impulsionado por fontes especiais de energia 
emanada da mente, circulando por todo o organismo. É instrumento de 
manifestação do nosso verdadeiro Ser, o Espírito, quer tenhamos 
consciência ou não de sua existência ou sentido. O Espírito, com sua 
experiência exercitada pelo corpo, pode desenvolver o que há de divino 
em si mesmo e buscar contato mais próximo com o Criador. 

Nesse revestimento, de que se utiliza o Espírito para se 
manifestar no mundo físico, encontram-se dispositivos que expressam 
a inteligência, as emoções, as tendências. 

É importante que tenhamos imenso carinho pelo corpo físico para 
que ele possa auxiliar-nos a cumprir nossos compromissos ao longo da 
nossa jornada terrena. 

Um dos aspectos que devemos observar é o de resguardá-lo das 
agressões internas, entre elas os sentimentos desarmoniosos – ódio, 
rancor, mágoa, por exemplo. 

Quando nosso Eu está em harmonia, melhor trabalha no que lhe 
é necessário ao processo evolutivo, proporcionando maior eficácia no 
cumprimento de seus propósitos. Em sendo assim, superamos os 
impositivos dissonantes existentes em nosso passado e transformamos 
nosso caminhar em efetivo progresso espiritual. 

Envidar esforços no autoconhecimento, identificar o que há de 
melhor em nós e aplicar no despertar da consciência para atingir o 
estado de felicidade espiritual. 
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Nós somos os verdadeiros agentes do nosso insucesso e do 
nosso progresso. Muitas vezes transferimos a responsabilidade do que 
nos ocorre a algo que está externo a nós - inimigos reais ou 
imaginários. Nós nos esquecemos, ou não queremos reconhecer, que 
esses jamais logram êxito em qualquer campanha contra nós se nos 
mantivermos lúcidos em nossas crenças e preservarmos nossos 
valores morais e harmonia interior. 

O corpo é o instrumento, como dissemos antes, através do qual o 
Espírito exercita aprendizados amealhados ao longo de existências 
anteriores e agrega novos conhecimentos, promovendo o seu caminhar 
de evolução. 

É muito importante, portanto, que tenhamos consciência da 
responsabilidade em buscar o conhecimento, tanto intelectual quanto  
espiritual, como também a sabedoria em utilizar esses conhecimentos 
para um caminhar comprometido com o progresso espiritual. 

E como fazer isso? Como aplicar o que aprendemos para atingir 
esse objetivo? 

Estar sempre atento a tudo o que ocorre. Todas as coisas que 
acontecem ao longo da vida sempre têm algo a nos oferecer como 
aprendizado. Em geral não prestamos atenção às lições que a vida nos 
oferece, por vezes, de forma sutil.  

Estar sempre aberto ao novo, ao inusitado, a novas criações e 
fantasias, sem preconceitos. 

Deixando nossas mentes abertas ao novo e aos sonhos, 
transformamos nosso viver, de uma simples coletânea de vivências, em 
explosões de alegria, de amor, conquistas, realizações úteis e 
gratificantes. 

Saber colher de cada oportunidade, cada experiência, o 
ensinamento ali contido. 

Estar disposto a compartilhar o conhecimento adquirido, tornando 
o mundo melhor para si e para os outros. 

Ao longo de nossas vidas precisamos buscar modelos como 
referências de valores, conceitos e comportamentos. No entanto, chega 
um momento em que precisamos encontrar e exercitar nossos próprios 
valores e conceitos para fazer nosso próprio caminho. Tão mais válido 
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o nosso caminhar a partir daí, mais útil seremos no processo 
transformador. 

Passaremos a ser referencial a outras pessoas que ainda estão 
no patamar de precisarem de modelos para formar o próprio alicerce de 
conceitos, valores e crenças. 

Empenho pelo autodescobrimento, pela superação das 
dificuldades, desequilíbrios emocionais e sofrimento. Encontrando 
nossa harmonia interior sem culpa decorrente de erros cometidos, 
lidando com lucidez com essas experiências e sabendo superá-las; 
sem conexões emocionais negativas com o passado; sem ansiedades 
com relação ao futuro, tendo consciência do vir-a-ser, mas isento dos 
conflitos emocionais decorrentes, será possível impulsionar a jornada 
em direção à autorrealização, a uma vida harmônica. 

Persistirá, ainda, a necessidade de nos empenharmos com 
determinação nessa caminhada, pois a evolução é permanente e 
quanto mais conhecimento amealhamos nesse processo, mais se 
ampliam nossos horizontes e nossas indagações a respeito da vida, do 
Universo, do existir. A cada aprendizado conquistado nosso olhar mais 
longe alcança, vislumbrando novos patamares, novos conceitos e 
valores. O ângulo de percepção do que há à nossa frente alcança 
novas dimensões e mais e mais queremos conquistar novos 
aprendizados, promovendo um processo incessante, incansável. 

O Espírito – princípio inteligente do universo (definição subtraída 
do Livro dos Espíritos) – tem como tarefa a cumprir a autoiluminação. 
Deverá despertar suas potencialidades e desenvolvê-las para alcançar 
êxito no seu caminhar evolutivo. Deverá valer-se de equipamentos 
psicológicos que lhe propiciem condições para esse empreendimento. 

Um dos mais valiosos equipamentos psicológicos é a alegria de 
viver. Através desse sentimento identificaremos significado em tudo o 
que nos ocorre e teremos como separar o que nos proporciona 
superação, tranquilidade, daquelas que promovem nosso desequilíbrio 
e sofrimento. A partir dessa identificação, poderemos fazer nossas 
escolhas de forma consciente e desenvolver ações eletivas que 
culminarão no nosso crescimento emocional e espiritual. Estaremos 
desenvolvendo a sabedoria do viver. 

A alegria e a sabedoria de viver exigem que tenhamos 
procedimentos saudáveis; análise antes de agir; reflexão constante 
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sobre nossas atitudes, para identificar nossos erros, transformando-os 
em oportunidades de acertos pela compreensão do agir. 

Ao identificarmos algo em nós que nos dificulta enfrentar melhor 
a vida, a sermos mais conscientes, a agirmos com mais lucidez e 
tranquilidade, precisamos nos mobilizar para nos transformarmos. 

Dizer que somos dessa ou daquela forma e, por isso, não 
conseguirmos ser diferentes só vai fazer com que cristalizemos ainda 
mais a nossa condição. 

A alquimia do viver está na transmutação da nossa sombra em 
luz. A conquista da sabedoria em identificar o que é ou não necessário 
à nossa evolução nessa jornada existencial. 
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Caminho de Emaús 

É assim que ficamos quando deixamos que a dor 
se transforme em sofrimento. Nós ficamos com o 
coração e a mente fechados à possibilidade do 
sentimento de alegria, de paz interior, de 
capacidade de transformação. 
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Estavam dois dos discípulos de Jesus caminhando pela estrada, 
como era costume na época, a caminho da cidade de Emaús, cidade 
da Palestina (em hebraico Hammat cujo significado é “riacho quente”). 

Ao contido nesse texto de Lucas 24:13 precede os 
acontecimentos da crucificação e posteriormente, ao terceiro dia após o 
sepultamento do corpo de Jesus,  do encontro de Maria Madalena com 
os Anjos que estavam junto ao Sepulcro vazio, quando disseram a ela 
que Jesus estava vivo. 

Enquanto caminhavam Cleopas e seu companheiro, surgiu junto 
a eles um viajante que lhes perguntou o que sucedia e sobre o que 
conversavam. Diz o texto evangélico que os dois tinham seus olhos 
como que fechados, pois não reconheceram Jesus. 

Os dois discípulos estavam tristes e se mostraram de certa forma 
inconformados por aquele peregrino não saber o que se sucedera com 
Jesus. Estavam eles tão esperançosos na ação do Mestre em libertar 
Israel! Ele profeta, poderoso em obras e palavras e, mesmo assim, fora 
entregue pelos sacerdotes para que fosse crucificado e morto. 

Mostravam-se espantados, pois algumas mulheres afirmaram 
que o corpo de Jesus não mais estava no sepulcro e que Anjos 
disseram que Jesus estava vivo. Mesmo alguns discípulos também ali 
estiveram e não encontraram o corpo de Jesus. 

Tomando esses primeiros acontecimentos à reflexão, podemos 
inferir que o coração e a mente desses discípulos estavam de tal sorte 
impregnados pela tristeza e decepção, como também, e de maior 
importância para a análise, esvaziados de confiança e fé, que se 
mostravam obscurecidos a ponto de não terem a capacidade de refletir 
sobre o contidos nos textos dos profetas sobre a passagem do Messias 
pelo Planeta, bem como seus olhos bloqueados a enxergarem a 
verdade que se apresentava à sua frente – a presença de Jesus. 

É assim que ficamos quando deixamos que a dor se transforme 
em sofrimento. Nós ficamos com o coração e a mente fechados à 
possibilidade do sentimento de alegria, de paz interior, de capacidade 
de transformação. 

Quando das ocorrências de que nos fala o evangelista Lucas, os 
discípulos ainda sentiam a necessidade da presença física de Jesus, 
pois ainda não se sentiam firmes, confiantes a respeito do que sucedia. 
Os ensinamentos ainda não se haviam impregnado em suas mentes e 
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corações. Pouco tempo haviam convivido com o Mestre e só tinham 
contato com Seus ensinamentos no dia-a-dia com Ele. 

No entanto, hoje nós temos os ensinamentos à nossa disposição, 
ao tempo que quisermos, mas mesmo assim nós nos mostramos como 
aqueles discípulos do Caminho de Emaús – sem confiança, 
decepcionados muitas vezes, sem fé, inseguros, sem esperança. 
Sabemos do poder do Mestre, do Seu amor, mas pensamos que Ele 
deveria estar sempre a nos corresponder aos caprichos. Não nos 
apercebemos, ainda, que Sua missão está muito além dos anseios 
pessoais. 

O Mestre Jesus, o Cristo, está a serviço sim do engrandecimento 
espiritual de todos nós. Ele nos oferece o Seu amor, ensinamentos, 
envolve-nos diuturnamente para que encontremos o nosso caminho de 
redenção, de evolução. O encontrar a nossa essência divina e o 
caminho de retorno ao convívio, à Comunhão com Deus. 

Voltando ao texto evangélico de Lucas, Jesus chama-lhes a 
atenção por não compreenderem e não crerem no que lhes disseram 
os profetas e fala-lhes do que fora dito a respeito da passagem do 
Messias sobre a Terra, desde Moisés. 

Porquanto já se fazia tarde, pede Cleopas e o companheiro que 
Ele fique com eles, o que assim se sucedeu. 

Estando com eles, Jesus toma o pão e abençoa-o, e partindo-o 
oferece a eles. Nesse momento abrem-se-lhes os olhos e o 
reconhecem. Nesse momento Jesus desaparece de diante deles. 

Voltando à reflexão sobre essa passagem evangélica, podemos 
afirmar mais uma vez sobre como nos colocamos diante dos 
acontecimentos em nossas vidas. 

Aqueles discípulos precisaram estar frente a frente com o Mestre, 
observar as ações simples que se fizeram tão comuns em seu dia-a-dia 
para reconhecerem-no naquele momento. Não bastara a Sua presença 
nem tampouco os ensinamentos que lhes oferecera durante a 
caminhada. 

E nós, do que precisaríamos para finalmente termos abertos 
nossos olhos para a verdade que se mostra tão explícita nos 
ensinamentos do Mestre, deixados pelos evangelistas. Suas obras, seu 
exemplo de uma vida de amor sem limites. 
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A história se mostra tão exuberante no que diz respeito à 
passagem de Jesus, o Cristo, sobre a Terra que até hoje Sua vida se 
apresenta como referência para todo o mundo. Para os cristãos o 
Mestre, o Messias; para os não cristãos, um grande profeta que merece 
respeito pelo que ensinou e demonstrou na Sua forma de ser. 

Ainda falta efetivamente nos convencermos do Seu Amor 
verdadeiro, do significado da Sua missão entre nós. Da grandiosidade 
da Sua obra. De ser Ele um enviado divino para proporcionar a nós a 
oportunidade do aprendizado; da reformulação de valores e conceitos; 
da internalização da fraternidade em nossas vidas; da necessidade de 
encontrarmos o nosso Caminho de Emaús no momento em que nossos 
olhos se abrem para a verdade e para o reconhecimento do Mestre 
Jesus, o Cristo, em nossas vidas. 

Em chegando esse momento, o Cristo estará pleno à nossa 
frente, com uma beleza indescritível e, a partir de então não mais 
precisaremos vê-lo com os olhos do corpo, pois ele estará gravado em 
todo o seu esplendor na nossa visão espiritual, eternamente. 
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Comunhão com Deus 

Estarmos em comunhão com Deus é 
envolvermo-nos de corpo e alma no que fazemos 
e sentimos e nos elevarmos espiritualmente 
mantendo nossa vibração em ondas de amor e 
de paz. 
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Ocorre-nos a pergunta: − Como entrar em comunhão com Deus? 

A oração proporciona a comunhão com o Criador, fortalecida 
pelo fluxo de amor. À medida que canalizamos a aspiração do amor, da 
saúde, da paz em direção à Verdade, surge em nós a sensação de 
harmonia e felicidade. Em nos dispondo a orar, precisamos criar o clima 
favorável à Comunhão com Deus. 

Jesus, na passagem do Sermão da Montanha, em seguida às 
Bem-aventuranças, ensinou-nos a orar dizendo que devemos ser 
sinceros no momento de fazer contato com o Pai, como também 
devemos buscar esse contato com o íntimo de nosso Ser mostrando-
nos a Ele como realmente somos, pois Ele assim nos vê. Orienta ainda 
que nossas orações devem ser simples. O Pai, antes mesmo de 
pedirmos algo, já sabe o que nos ocorre no íntimo. 

Se Deus já de antemão conhece nossas necessidades, por que 
razão precisaríamos expor o que queremos? Faz-se necessário que 
nos coloquemos humildemente expressando o que nos ocorre no 
coração. É a maneira pela qual dizemos a Ele que precisamos e 
queremos Sua ajuda, Seu amparo, Sua bênção. 

O abrir nosso coração a Deus, falando do que nos ocorre, das 
nossas angústias, dúvidas, nossas dores, sejam físicas, emocionais ou 
espirituais, é uma forma de confidenciar, compartilhar o que nos faz 
sofrer e esse ato promove certo alívio à nossa alma, atenuando nosso 
cansaço. 

Ao nos colocarmos de coração e expressarmos nossos 
sentimentos de forma clara e verdadeira, proporcionamos a nós 
mesmos a oportunidade de observar com mais lucidez o que ocorre no 
nosso íntimo. A partir de então, somada ao ato de buscar o auxílio da 
Providência Divina, também oportunizamos uma condição de ter um 
olhar dirigido à busca de soluções. 

Esse movimento é importante, pois compete a nós encontrar 
soluções para nossos problemas. O auxílio Divino, através dos amigos 
do Plano Maior, virá na forma de conforto, clareza de intenções, 
oportunidades de aprendizado, lucidez, equilíbrio, coragem, 
determinação.  

O momento de prece é de interação – oferta e escuta. 
Colocarmo-nos nas mãos da Providência Divina, reconhecendo o Seu 
poder, Seu amor, conscientes de Sua sabedoria, ao mesmo tempo 
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estarmos disponíveis a ouvir as orientações que poderão nos chegar 
pelos mais variados meios: intuição, um bom livro, palavras de um 
amigo dileto, um filme, uma palestra esclarecedora. 

Precisamos ter claro em nós que a oração deve revestir-se de 
emoções de louvor, de entrega, de reconhecimento das Leis de Causa 
e Efeito. Fé e confiança nas diretrizes traçadas pelo Nosso Pai que, em 
Sua sabedoria, conhece melhor do que nós o que é mais importante 
para o nosso processo de evolução. 

Submetendo-nos a essa Sabedoria, com fé e confiança, seremos 
capazes de enfrentar momentos e situações perturbadoras com 
serenidade e até mesmo alegria, por entender que fazem parte do 
nosso processo de aprendizado e evolução espiritual. 

A prece deve revestir-se não só do pedir, mas também do louvar 
e agradecer. É como exteriorizamos a nossa convicção na Sabedoria 
do Pai, pois confiamos no que Ele nos oferece como sendo o melhor 
para o nosso progresso, a evolução do nosso Ser verdadeiro que é o 
Espírito. 

Muitas vezes pedimos o que pensamos ser o melhor para nós, o 
que mais nos convém para nosso prazer imediato. No entanto, nós nos 
esquecemos de que muitas de nossas lutas do dia-a-dia, como 
problemas físicos, dificuldades familiares e outros, são decorrentes de 
escolhas nossas, sejam conscientes ou não. Ao reencarnarmos 
pedimos ou nos foram oferecidas oportunidades de refazer caminhos, 
reparar erros e por isso devemos ser gratos, pois, se cumprirmos 
corretamente aquilo a que nos propusemos, ampliaremos nossos 
horizontes e conquistaremos novos planos de vida para o nosso 
Espírito. 

Orar é buscar harmonia em Deus e com Deus na tentativa de 
encontrar a plenitude. Podemos comparar a prece a uma ponte entre 
nós e o Plano Maior da vida. Aprendendo a transitar por ela com 
naturalidade, nosso caminhar será um contínuo estado de oração. 

Estarmos em comunhão com Deus é envolvermo-nos de corpo e 
alma no que fazemos e sentimos e nos elevarmos espiritualmente 
mantendo nossa vibração em ondas de amor e de paz. 

Assisti a um filme(1) em que um dos personagens tinha 
características autistas. Ele, por circunstâncias da vida, passou a ser 
morador de rua e ficava a tocar um violino com apenas duas cordas. 
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Foi descoberto por um jornalista que se interessou por sua 
história e passou a publicá-la à medida que conseguia informações 
sobre sua infância e adolescência. 

O que me chamou a atenção foi a transformação por que passou 
o músico quando recebeu de presente, de uma leitora do jornal, um 
violoncelo, instrumento de sua preferência. Sua expressão, ao tocar, 
era de quem estivesse em outro plano da vida. De fisionomia enlevada 
pelo prazer de poder se expressar através da música, ele demonstrava 
de forma clara estar em comunhão com Deus. 

Em certo momento do filme sua mãe dissera a ele, quando ainda 
adolescente, que quando o ouvia tocar era como se ouvisse a voz de 
Deus. 

É assim com qualquer um de nós, quando fazemos algo 
verdadeiramente com amor somos como que intérpretes de Deus, pois 
estamos em real comunhão com Ele. 

(1) O Solista 
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Refletindo sobre a felicidade 

O empenhar-se na busca pela felicidade 
requer priorizarmos objetivos para nossa vida 
além do mundo físico. A verdadeira vida do 
espírito que vive em nós, nossa alma. 
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Todos nós procuramos a felicidade - um desafio que nos 
impulsiona a contínuas realizações. 

O que podemos observar, no entanto, é que a percepção do que 
seja felicidade muitas vezes é distorcida. Quase sempre, quando não 
nos sentimos bem, concluímos que não estamos felizes, ou não somos 
felizes. 

A questão é: o que realmente significa felicidade e quais os 
requisitos para que nos sintamos felizes? 

Entre os requisitos, mediante os quais a felicidade se expressa, 
estão os de natureza cultural. Nesse caso, a felicidade depende do 
meio social de que se origina, no qual se encontra; do nível de 
consciência e de maturidade psicológica. 

Quanto ao meio social, as variações ocorrem em razão de as 
aspirações de uns serem diferentes das de outras pessoas e a cultura 
de cada sociedade estabelece o que pode significar felicidade naquele 
contexto. 

O nível de consciência e de maturidade psicológica estabelece 
os graus nos quais se expressa os estados de felicidade. 

Quando o estágio de consciência e maturidade leva a buscar o 
prazer, observa-se um estado de alegria a cada realização, mas que 
não corresponde ao sentido profundo de que deve se revestir. Esse 
equívoco conduz a buscas de realizações efêmeras, frágeis, que 
perdem seu valor quando os fatores que nos levaram a essas 
realizações se modificam e, por isso, a alegria perde o seu sentido, o 
seu valor. 

A felicidade está intimamente condicionada ao que o indivíduo é 
e ao que ele pensa ser. Tem relação com sua identificação com os 
seus sentidos e sensações, sentimentos e emoções, suas mais 
elevadas aspirações: de ideal, de cultura, manifestações artísticas e 
religiosas. Seu comprometimento com a verdade. 

Para que o indivíduo se identifique com a sua busca de forma 
legítima, há que existir uma perfeita união entre o seu ego e o seu self; 
o que pensa ser e o que realmente é; seu Ser Espiritual. 

Há aqueles que afirmam que a felicidade está relacionada com o 
prazer – satisfazer as necessidades e evitar a dor. No entanto, 
devemos considerar a dor como um fator natural no nosso processo de 
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evolução, um instrumento de promoção do indivíduo em relação à vida. 
Compreender que as dificuldades, os obstáculos, as dores nos 
proporcionam oportunidades de reflexão, de aprendizado e de evolução 
emocional e espiritual. 

A partir do momento em que compreendemos o sentido da nossa 
existência, a busca pelo prazer e conquistas materiais cede lugar à 
aspiração espiritual, quebrando-se o vínculo e condicionamentos com 
pessoas ou coisas do passado 

Esse novo processo de busca poderá trazer sofrimento, 
desconforto, que será transitório na medida em que esses sentimentos 
derem lugar à harmonia e ao bem-estar, quando se alcançar as bases 
sólidas da compreensão, na realização plena do sentimento desejado. 
Ainda que de forma lenta, a frustação da vida dá lugar ao encontro de 
ideais, de identificação com o Deus interno, a partir da afirmação 
religiosa ou com o Eu profundo. 

No caminhar em busca da felicidade sempre envolver-nos-emos 
com o sofrimento e o prazer, pois que são inerentes à experiência 
humana. A meta é a realização do Eu verdadeiro, desidentificando-se 
do Ego, da nossa parte essencialmente racional e de anseios materiais. 

No mais das vezes, com a constância sofrimento vs prazer, 
muitos indivíduos acabam por não conceber a felicidade sem o 
sofrimento e desenvolvem o sentimento de culpa pela simples 
possibilidade de virem a alcançar a felicidade sem sofrimento. 

A consciência da culpa acaba por conspirar contra o alcançar o 
estado de felicidade. O ser humano acredita não merecer a felicidade e 
não se permite experienciá-la. 

Para que se consiga libertar desse mecanismo de conflito, faz-se 
necessário o autoconhecimento, descobrir o fato gerador para que se 
proceda a uma psicoterapia libertadora. Esse fato gerador pode ter 
origem na infância ou em reencarnações passadas – uso incorreto do 
livre-arbítrio, conduta irregular, exagero de paixões. Esse sentimento de 
culpa impede que o ser permita-se usufruir de momentos lúdicos, 
recreativos, de descanso. 

Uma alternativa salutar na busca da libertação do processo 
inibidor da culpa é o exercício de várias práticas como: esporte, 
convivência com belezas naturais, leitura, arte, conversação; 
abençoado campo de idealismo através da prece, da meditação, do 
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controle da mente. São recursos que promovem vigor, refazimento de 
energias, reconfortantes para as ações geradoras de felicidade. 

O exercício desses recursos nos intervalos de afazeres diários, 
sejam profissionais ou domésticos, é estímulo para a criatividade, 
libertação de cargas psicológicas compressivas, enfim, para a 
autorealizacão. 

Fizemos, até agora, uma reflexão sobre a felicidade no âmbito da 
vida terrena, nossas questões mais imediatas. 

O que poderemos considerar como meta a alcançar com relação 
à nossa vida futura? 

Crentes que somos em Deus, certamente temos como objetivo 
alcançar o Seu reino, conceito de felicidade plena. 

Com relação ao reino de Deus, Jesus nos afirma: meu reino não 
é deste mundo. Com essa afirmativa, o Mestre transmite o conceito de 
impermanência e transitoriedade da vida física. 

A nossa essência não está na forma como nos encontramos. O 
como nos apresentamos tão-somente intermedia o nosso vir-a-ser. 

O empenhar-se na busca pela felicidade requer priorizarmos 
objetivos para nossa vida além do mundo físico. A verdadeira vida do 
espírito que vive em nós, nossa alma. 

Enquanto buscamos a felicidade no âmbito de nossa vida 
terrena, ela se apresenta fugaz, em constante ir e vir, dependendo de 
nossos conceitos, valores, maturidade psicológica, idade cronológica. 

No entanto, quando nos propomos a buscar a felicidade, com o 
olhar sobre a eternidade da vida espiritual, nós nos dispomos a 
mergulhar de maneira profunda nessa meta e transformamos nossos 
conceitos e valores de forma a serem mais sólidos, consistentes e 
condizentes com os ensinamentos de Jesus, o Mestre. Ele nos afirmou: 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não por 
mim.” Em sendo assim, só com os valores e conceitos preconizados 
por ele nós atingiremos o estado de graça, a felicidade desejada. Só 
nessa condição alcançaremos o reino a que ele se referiu. 

E como alcançaremos essa condição tão almejada? 

Precisamos passar pelo treinamento mental e emocional para 
atingirmos o nível de consciência compatível. Isso exige vontade, 
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esforço, determinação. O silêncio da mente e a calma dos anseios que 
nos perturbam o equilíbrio. Em assim sendo, o Ser amplia sua 
capacidade de percepção, proporcionando maior conquista do 
conhecimento, da sabedoria decorrente da ação do amor. 

Com o ampliar da consciência, da capacidade de percepção e da 
sabedoria decorrente do amor, o Ser atinge um patamar que lhe 
permite relacionar-se com seres de faixas espirituais mais elevadas. 
Alcança condições de expressão máxima da felicidade. 

A consciência iluminada é fator de atingimento da verdadeira 
felicidade. 

A nossa condição de seres em processo evolutivo ainda não nos 
permite o atingimento desse patamar de consciência, mas podemos ter 
vislumbres, intuição do que venha a ser. Depende tão somente de 
buscarmos reformulação da nossa forma de viver, de nos 
relacionarmos com o mundo à nossa volta, seja com as pessoas, com a 
Natureza de forma geral, conosco mesmo. 

A felicidade não é resultado de uma indução externa. Ela é 
resultado de um processo que começa dentro de nós, no íntimo do 
nosso Ser. 

O caminhar em direção à felicidade começa quando abrimos o 
nosso olhar para o que realmente é importante em nossas vidas, o que 
efetivamente desejamos. A partir de então priorizamos a descoberta do 
nosso verdadeiro Eu, o autoconhecimento, observando nossos erros, 
transformando-os em alavancas de crescimento, de aprendizado sólido, 
consistente. A experiência auferida com os erros corrigidos resulta na 
maturidade e na harmonia interior. 

A felicidade pode ser alcançada quando buscamos a consciência 
de nós mesmos e permitimos que a luz existente em nós brilhe. 
Quando encontramos o nosso Deus interno e deixamos que Ele se 
apresente de forma constante em nossas vidas. 
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Bem-aventurados os mansos e pacíficos 

A afabilidade e a doçura manifestam-se em 
razão do amor existente no coração. Somos 
benevolentes, compassivos com o próximo 
quando acolhemos em nós esse sentimento. 
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Afabilidade e doçura 

A afabilidade e a doçura manifestam-se em razão do amor 
existente no coração. Somos benevolentes, compassivos com o 
próximo quando acolhemos em nós esse sentimento. 

Sua expressão deverá ser verdadeira. É importante que 

mantenhamos uma atitude correta e coerente, independentemente das 

circunstâncias, pessoas ou lugar. 

Sejamos afáveis e doces com quem quer que seja, no trabalho, 
em casa, na rua, no trânsito, ou onde quer que estejamos. 

Alguns interpretam o manso como uma pessoa que não tem 
coragem de enfrentar a vida. 

No entanto, mansidão não é sinal de fraqueza. Alguém já afirmou 

que “mansidão é a força tornada gentil”. Ter força, ter coragem e 

determinação na busca de um objetivo, mas com mansidão. Mesmo 

quando temos convicção de algo, de um caminho, não devemos impor 

ao outro nossas convicções. No conviver, podemos mostrar ao outro 

nossas ideias, com confiança e fé, mas de uma forma gentil. 

Precisamos ser fortes, confiantes para alcançarmos a mansidão. 

Quando não somos mansos, nós demonstramos a nossa fraqueza 

espiritual. 

Quando nos sentimos prejudicados pela atitude de alguém não 

devemos reagir de forma agressiva. Deveremos ser tolerantes, no 

sentido de sermos compassivos com essa pessoa. No entanto, isso não 

quer dizer que concordamos com o que ela fez, mas que 

reconhecemos que essa pessoa ainda tem muito a caminhar e que 

precisa de uma mão amiga, da nossa tolerância, da nossa compaixão. 

Com a nossa mansidão nós podemos promover uma mudança 

de comportamento nessa pessoa. Sermos tolerantes com a pessoa, 

mas não com o que ela fez. 

Em algum momento, seja nessa vida ou em experiências no 

passado, alguém terá sido tolerante e compassivo para conosco. Se 

nos encontramos em uma condição melhor hoje é porque alcançamos 

algum aprendizado e, se aprendemos, alguém proporcionou a nós essa 

oportunidade, esse conhecimento. Em algum momento alguém pegou a 
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nossa mão, acolheu-nos e ofereceu a nós a oportunidade de aprender. 

Por que não compartilhar isso com o outro? Sermos compassivos como 

alguém foi compassivo conosco. Acolhermos como já teremos sido 

acolhidos. 

Paciência 

Sejamos pacientes. A paciência também é caridade e devemos 

praticar a caridade ensinada por Cristo. 

Caridade não é só oferecer aos outros algum bem material. Há 

uma caridade mais importante, é a de termos compaixão e até 

oferecermos o nosso perdão àqueles que de alguma forma agiram para 

nos prejudicar, criaram obstáculos em nossa jornada, ou que foram 

instrumentos do nosso sofrimento. 

Devemos ter, com esses, paciência e compreensão para o fato 
de que nos oferecem oportunidades de reflexão e aprendizado, pois a 
cada dificuldade nós precisamos buscar alternativas e soluções para 
seguir em frente. Nem sempre situações de conforto proporcionam 
condições de termos que buscar novos aprendizados. Por vezes somos 
muito acomodados. 

Com essas pessoas podemos aprender muito e devemos ser 
observadores e perceptivos para conseguirmos captar o que de 
importante pode estar acontecendo nesse ou naquele relacionamento e 
o quanto isso irá nos acrescentar no crescimento espiritual. 

Obediência e resignação 

A obediência é o consentimento da razão; a resignação é o 
consentimento do coração. 

Não devemos confundir a obediência e a resignação com a 
negação do sentimento e da vontade. Obedecer é concordar 
conscientemente e resignar-se e aceitar de bom grado, sem mágoa, 
angústia ou contrariedade. 

Quando fazemos o que outrem nos pede sem uma concordância 
racional, sem aceitação amorosa, nós entramos em conflito e nos 
ferimos profundamente e acabamos por ferir o outro também. 
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Precisamos aprender a aceitar que nem sempre estamos com a 
verdade e que outras pessoas podem estar mais equilibradas e mais 
bem preparadas e, assim, aceitar suas opiniões e, então, obedecer. 

Em outras ocasiões devemos ter a sensibilidade de perceber que 
a outra pessoa não está preparada para uma determinada ação ou 
decisão. Aí devemos sentir, no coração, a necessidade de consentir 
com algo com que não concordamos totalmente, mas poderá ser o 
melhor caminho para o crescimento do outro. 

São decisões difíceis, na maior parte das vezes, considerando o 
estágio evolutivo em que ainda estamos. Mas devemos tentar e nunca 
desistir de procurar nossa evolução espiritual, aceitando os 
ensinamentos do Mestre Jesus e obedecendo a seus mandamentos. 

“Respondeu-lhe Jesus: 

Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua 
alma e de todo o teu entendimento. 

Este é o grande e primeiro mandamento. 

O segundo, semelhante a este, é: 

Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” Jesus (Mateus 22:37-
39) 

Cólera 

Devemos ter sempre em mente que o primeiro prejudicado pelo 
sentimento de cólera é seu próprio emissor. A cólera nos altera a 
saúde, interferindo no nosso sistema imunológico (nossas defesas 
orgânicas se reduzem). Aquele que sente cólera é a sua primeira 
vítima. 

Outra consideração que devemos levar em conta é a de que 
quando temos um pensamento colérico tornamos infelizes todos os que 
nos cercam. Não sentiríamos remorso por fazer sofrer criaturas que 
amamos? 

A cólera, no mais das vezes, é resultado do nosso orgulho. 
Quando algo ou alguém nos impede de fazer o que queremos, ou 
pensamos ser melhor, nós reagimos de forma desequilibrada, é o 
nosso orgulho fazendo-se presente, levando-nos a atitudes 
indesejáveis. 

O orgulho é causa de muitos males. 
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Bom seria que sempre nos observássemos quando temos o 
ímpeto de reagir, em qualquer que seja a circunstância, e refletíssemos 
sobre o que estamos prestes a fazer. Certamente encontraremos, 
nesse impulso de reação, a presença do orgulho. 

Busquemos o aprendizado, a cada momento, e fortaleçamos o 
nosso propósito de nos reformarmos intimamente. 

Para alcançarmos o crescimento espiritual desejado precisamos 
estudar mais sobre os ensinamentos trazidos pelo amado Mestre Jesus 
e a melhor forma de aplicá-los no nosso dia-a-dia. 

A paz do Senhor esteja com todos, agora e sempre. 
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Jesus, Psicoterapeuta e Mestre 

“Os sãos não precisam de médico, mas 
sim os enfermos.” Mateus 9:12 
 
Devemos buscar o Cristo como nosso 
psicoterapeuta para que nos auxilie a 
compreender a nós próprios e a encontrar o 
nosso caminho de regeneração e evolução. 
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Jesus, como terapeuta, mostrou-se amoroso e profundo na 
identificação das necessidades do Ser humano. Ele observava aqueles 
que se apresentavam a ele, percebia-lhes os problemas e suas origens 
no recôndito da alma, seus comprometimentos em vidas pregressas e, 
a partir de então, sugeria-lhes caminhos de conscientização e 
libertação. Acrescentava, ainda, o despertar da consciência para o 
comprometimento moral a fim de que “não lhes acontecesse algo pior”. 

O Ser humano é o resultado de todas as suas experiências 
atuais e pregressas – aspirações, necessidades e, principalmente, de 
suas atitudes perante essas experiências, o como aplica os recursos 
intelectuais e espirituais que amealha ao longo das existências. 

A mensagem do Mestre é dirigida aos enfermos da alma. Seus 
ensinamentos constituem a terapia ideal, que auxilia a curar a doença 
como também a evitá-la. Predispõe todos à defesa com relação aos 
fatores que os poderiam perturbar física, emocional, psíquica e 
moralmente. 

Ele conhecia as pessoas e sabia que se encontravam na Terra 
em aprendizado, buscando acertar o que praticaram contra si mesmos. 

Ele demonstrou com o seu amor, serenidade, exemplo, como se 
deve viver em equilíbrio, não obstante os obstáculos e dificuldades que 
a vida apresenta. 

Ele foi um educador, um Mestre. Não assumia para si os 
problemas alheios solucionando-os, antes incentivava todos a 
cumprirem o que lhes competia e a se responsabilizarem pelos próprios 
deveres. Apresentou ensinamentos que nos permitem, ainda hoje, 
encontrar os melhores caminhos para seguir em nossa jornada de 
aprendizado intelectual e, principalmente, espiritual, proporcionando-
nos condições de preparar nosso caminhar em direção ao progresso 
espiritual. 

Sua proposta de trabalho psicoterapêutico foi preventiva, visando 
a vivência da saúde integral, na sugestão do autoconhecimento, da 
autodescoberta.  

Sempre atento aos Códigos Soberanos da Vida, oferecia, 
também, a possibilidade de uma terapia curadora quando reconhecia, 
naquele que O buscava para o alívio a suas dores e sofrimentos, um 
Ser que já havia cumprido seus compromissos e, por isso, pronto a se 
ver resgatado para novos níveis de experiências e aprendizado. 
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Recebia e ajudava a todos de igual modo, independente da 
classe socioeconômica, se doentes ou sadios da alma. Todos, sem 
distinção, estavam em processo de aprendizado e evolução. Mesmo 
aqueles que reincidiam no erro eram acolhidos com compaixão e amor. 
Conhecedor das fragilidades humanas, mostrava-se compreensivo 
crendo na capacidade do Ser de se reerguer a partir do 
autoconhecimento, vontade, esperança e fé. 

Proporcionava a todos a oportunidade de compreender os 
mecanismos da vida fora do corpo físico, atendendo-lhes as faculdades 
espirituais. Reconhecia em cada um a capacidade de comunicação 
entre planos de existência. Faculdade essa oferecida a todos, cabendo 
a cada um saber utilizá-la em sua jornada de progresso, devendo 
assumir a responsabilidade pelos seus atos. Essa oportunidade decorre 
da importância de se conhecer as causas do estar cumprindo essa 
jornada e da realidade após a morte do corpo físico, para não se 
justificar declarando ignorância. 

O escolher o próprio caminho no exercício do aprendizado deve-
se à liberdade de escolha da jornada que melhor atende aos interesses 
pessoais. Assim, cada um aprende como se comportar mediante as 
lições da vida e o como ir ao encontro do que lhe proporcione a 
felicidade. 

O Mestre demonstrou sua compaixão em vários momentos. 
Quando pessoas se apresentavam na forma de juízes de irmãos de 
jornada, Ele, ao invés de julgar, tomava-se de compaixão e envolvia-os 
ensinando-lhes as técnicas de libertação para adquirirem a paz. 
Ofereceu a perspectiva de refletir sobre o homem que tem uma “trave” 
que dificulta a sua visão e, no entanto, “vê o cisco no olho do seu 
próximo”. 

Sempre haverá uma causa geradora de comportamentos,  mas 
sem as conhecer como poderemos emitir opinião e até mesmo julgar? 

Faz-se necessário encontrar na tolerância, com relação aos 
outros e a si mesmo, um caminho de libertação de nosso impulso a 
julgamentos e processos de culpa, que nada mais são do que o 
autojulgamento e a autocondenação. 

Ainda hoje o Cristo ama a todos nós com igual sentimento de 
compaixão, conhecedor de que somos indivíduos necessitados de 
atendimento e compreensão. Ele, o Terapeuta por excelência, acolhe a 
todos e em todos os momentos desde que permitamos a Ele entrar na 
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casa de nossos corações e o recebamos onde os nossos sofrimentos 
se refugiam.  

Devemos buscar o Cristo como nosso psicoterapeuta para que 
nos auxilie a compreender a nós próprios e a encontrar o nosso 
caminho de regeneração e evolução. 
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  Perdão das ofensas 

Quando chegamos à consciência da necessidade do 
perdão e efetivamente conseguimos alcançar essa 
graça, chegou o momento de seguirmos em frente, 
pois há, ainda, um caminhar mais firme e condizente 
com os ensinamentos do Mestre - o caminho do 
amor. 
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O caminho para o perdão passa por sentimentos como o 
respeito, a tolerância, a compreensão, a compaixão. 

Quando chegamos à consciência da necessidade do perdão e 
efetivamente conseguimos alcançar essa graça, chegou o momento de 
seguirmos em frente, pois há, ainda, um caminhar mais firme e 
condizente com os ensinamentos do Mestre - o caminho do amor. 

Ao alcançarmos essa meta, que certamente ainda está algo 
distante de muitos de nós, a necessidade do perdão não mais terá 
lugar. 

Por qual razão estaríamos a fazer tal afirmativa? Como não 
precisaríamos mais da aplicação do perdão se é uma das maneiras de 
demonstração de estarmos livres do orgulho nos relacionamentos 
interpessoais? 

Para responder trago a seguinte reflexão: 

- por que razão o perdão se faz necessário nesse estágio em que 
nos encontramos? 

Nós falamos em perdão tendo em vista a ocorrência da mágoa, 
do ressentimento, do sentirmo-nos feridos por atitudes de outrem em 
relação a nós. 

Falamos em perdão face à incompreensão, intolerância, raiva, 
que chegam até mesmo a dilacerar nossa alma, como muitas vezes 
ouvimos algumas pessoas dizerem. 

Falamos em perdão quando da ocorrência de agressões que 
podem até mesmo marcar o nosso corpo físico. 

Falamos em perdão porque ainda ocorre em nós o sentirmo-nos 
ofendidos. Pelo egoísmo que ainda existe em nós valorizamos o nosso 
próprio Ser em detrimento do bem-estar daqueles com quem 
convivemos. É o Eu se sobrepondo ao Nós. 

O perdão ainda se faz necessário porque nós ainda não 
conseguimos nos libertar das amarras trazidas pelo orgulho, pela 
vaidade.  

Precisamos expressar, seja com palavras, seja com atitudes 
como o perdoar, que estamos dispostos a demonstrar o quanto já 
conseguimos caminhar nessa jornada de progresso espiritual. Faz-se 
necessário que intencionalmente queiramos demonstrar nossa tentativa 
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de nos melhorarmos, de buscar sermos humildes, mansos e pacíficos, 
puros de coração, como Jesus nos recomenda ser. 

A expressão do perdão simboliza o quanto já conseguimos 
quebrar a armadura que construímos ao nosso redor para nos 
protegermos do mundo exterior que vemos como inimigo do nosso 
bem-estar, do nosso conforto físico e emocional.  

Voltando ao início de nossa reflexão. Dissemos ali que o caminho 
para o perdão passa por sentimentos como o respeito, a tolerância, a 
compreensão, a compaixão. 

Se alcançarmos a etapa do respeito mútuo dificilmente haverá 
agressões, sejam emocionais, sejam físicas. 

Seguindo nesse caminhar, ao alcançarmos a etapa da 
compreensão e da tolerância teremos iniciado o processo de libertação 
do ressentimento, da incompreensão. Entenderemos que, na realidade, 
não foi o outro que nos ofendeu, não foi a agressividade do outro que 
nos machucou, nós mesmos é que nos permitimos sentir ofendidos por 
causa do nosso orgulho e vaidade. 

Chegando à etapa da compaixão teremos alcançado o patamar 
da libertação da mágoa, da raiva, do impulso pela reação e chegamos 
até mesmo a buscar o acolhimento, ainda que tão somente emocional e 
intencional, daquele que agiu com desamor contra nós. 

Prosseguindo nesse processo de valorização e internalização 
dos ensinamentos do Mestre, estaremos com o olhar direcionado ao 
amor por excelência, o sentimento incondicional. 

Quando efetivamente alcançarmos esse nível de amor na nossa 
jornada, quaisquer atitudes de nossos companheiros de jornada serão 
acolhidas pelo nosso espirito como compatíveis com as fragilidades 
espirituais e emocionais desses irmãos. Estarão de acordo com o nível 
de evolução espiritual em que eles se encontram. Compreenderemos 
que estão ainda em fases de sua jornada que não lhes permitiram 
encontrar o respeito, a compreensão. Ainda se orientam pelo orgulho 
que os cegam com relação aos próprios erros e só têm o olhar para os 
defeitos alheios. Como dizia o Mestre, o homem que tem uma trave 
dificultando sua visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. 

Compreenderemos nossos companheiros de jornada porque 
reconheceremos neles o Ser que fomos anteriormente e saberemos o 
quão importante se tornou para nós essa mudança interior. 
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Acolheremos esses companheiros de forma espontânea, sem 
precisarmos pensar para assim agir. Nossa emoção e atitudes serão 
reflexo do que já passou a fazer parte de nós, do nosso verdadeiro Ser 
– o Espírito. 

O amor nos liberta de todas as amarras que nos impedem de 
viver com serenidade, lucidez, fraternidade, confiança. O amor 
preenche-nos de esperança, paz interior, de fé. 

Quando o amor fizer parte de nossas vidas não mais 
precisaremos do perdão, pois não mais seremos afetados 
negativamente pelas atitudes alheias; não mais nos sentiremos 
ofendidos. Seremos só tolerância, compreensão e compaixão. 

Nesse caso, alguém poderá nos perguntar: como fica nosso 
companheiro de jornada que agiu de forma indevida para conosco? Se 
ele não recebe o nosso perdão ele poderá ter dificuldade em se 
reerguer; seria prejudicado espiritualmente; manteria sua relação de 
desafeto para conosco? 

Vale aqui mais uma reflexão a respeito dos nossos sentimentos 
com relação àquele que, de alguma forma, tentou nos prejudicar. O não 
expressar o nosso perdão não implica em sentimento de indiferença, 
pelo contrário, é o acolher amorosamente esse irmão em nosso 
coração. A energia que estaremos vibrando em sua direção 
proporcionará a ele bem-estar e permitir-lhe-á perceber o carinho 
especial que estamos sentindo e o nosso desejo de que ele encontre 
um novo caminho em sua vida. 

Nossos laços de desafeto se romperão e formar-se-á uma 
relação de confiança, de gratidão, de elevação espiritual que auxiliará a 
ambos ao longo de suas jornadas. 
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Sal da Terra e Luz do Mundo 

“Vós sois o sal da terra; mas se o sal se tornar 
insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? 
Para nada mais presta, senão para ser lançado 
fora, e ser pisado pelos homens. 

Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade situada sobre um monte; nem os que 
acendem uma candeia a colocam debaixo do 
alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos 
que estão na casa. 

Assim resplandeça a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas boas obras, e 
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” 
Mateus 5:13 a 16 
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O sal preserva e dá sabor ao alimento e, por isso, sermos o “sal da 
Terra” confere-nos a capacidade de levar aos outros algo que dê 
sentido à vida, ao nosso caminhar como espíritos em processo 
evolutivo. 

Importante lembrar, também, que o sal era um elemento de grande 
valor na antiguidade, como ainda o é hoje, mas nos tempos de Jesus 
era raro e, por isso, extremamente valioso. Podemos crer que ser o sal 
da terra poderia representar que deveremos ser um Ser de valor no 
ambiente em que vivemos. 

Devemos buscar o nosso autoconhecimento. Depois de nos 
conscientizarmos do que somos, deveremos começar a considerar o 
que devemos buscar ser. 

Não vivemos isolados no mundo. Mantemos, com os nossos 
companheiros de jornada, uma relação que consiste em experiências 
de aprendizado, de acertos e de compartilhamento de conhecimento. 

As pessoas que buscam o autoconhecimento, a reforma íntima e um 
estreito relacionamento com o Plano Espiritual Maior, têm uma 
perspectiva diferente de outras pessoas que ainda não se dedicam ao 
caminhar para o progresso espiritual. No entanto, isso não quer dizer 
que devamos retirarmo-nos da vida em sociedade e nos afastarmos. 
Pelo contrário, precisamos nos envolver com o que ocorre à nossa 
volta, aprender sobre os valores e conceitos da sociedade em que 
estamos inseridos, compreender as pessoas, suas dificuldades, seus 
valores, pois só poderemos ser úteis ao meio em que vivemos se 
soubermos como, onde e quando fazê-lo. Só o conhecimento 
proporciona-nos essa condição. 

Quando buscamos o cumprimento dos ensinamentos do Mestre - 
alcançarmos as bem-aventuranças -, devemos estar conscientes de 
que podemos ser o “sal da Terra” e “luz no mundo”. Passamos do 
estágio de contempladores para o estado de agentes como 
multiplicadores dos ensinamentos do Mestre, seja como divulgadores, 
seja como exemplos de vida sustentada dos preceitos evangélicos. 

Buscando a nossa elevação moral e compartilhando nosso 
aprendizado poderemos atender ao chamado do Mestre e sermos Sal 
na Terra e a Luz no Mundo. 
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 Pedir e conseguir 

Partindo da premissa de que Deus nos ama e quer o 
nosso sucesso como Espírito, Ele nos oferece as 
oportunidades mais promissoras para alcançarmos o 
nosso progresso. 
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A experiência que vivenciamos enquanto encarnados é um 
processo de intercâmbio constante de energias no corpo físico, como 
também entre o corpo e o meio ambiente que o envolve. Esse meio 
ambiente consiste não só do que conseguimos perceber com os nossos 
cinco sentidos, como também do fluido em que estamos imersos e que 
nos permeia todo o tempo. 

Essas energias e fluidos vitalizam nossos corpos e nos auxiliam 
no processo em que nos encontramos de evolução constante. 

Infelizmente, o nível em que nos encontramos de apego às 
coisas materiais e emoções primárias mantém-nos atraídos às 
sensações do corpo, impedindo ou dificultando o contato com as 
emoções que elevam o nosso padrão vibratório e nos libertam das 
emoções primitivas. 

Jesus conhecia e conhece de forma profunda a natureza humana 
e os conflitos internos em que se debate o Ser, em razão do que é e do 
que intimamente sabe do que deve procurar ser. 

Por isso, sempre buscava promover no Ser a conscientização da 
necessidade da reforma interior, reformulação dos conceitos morais e 
éticos. A elevação espiritual daquele que almeja a felicidade, o bem-
estar, a aceitação da fatalidade da vida biológica resultando na morte 
do corpo físico. 

Diante da dificuldade que encontramos em promover essa 
mudança íntima, ensinou-nos o Mestre a buscar a conexão com planos 
vibratórios superiores, construção de uma ponte com as Fontes da 
Vida, através da oração. 

Essa conexão se faz através da emanação do pensamento, 
enriquecido de sentimentos superiores e vontade real do encontro com 
o poder maior que lhe proporcione a remissão do sofrimento, alívio das 
dores, elevação espiritual, bem-estar físico e emocional. Intercâmbio 
estreito entre a criatura e o Criador. 

O simples desejo de buscar esse contato, elevando pensamentos 
e emoções, ampliando os padrões vibratórios, é suficiente para diluir as 
energias negativas, desestabilizantes, como também para renovar as 
forças morais, envolvendo o Ser com vibrações que alteram as 
paisagens mentais, emocionais e orgânicas. 
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É preciso se conscientizar de que a prece não promove o 
quebrar as Leis que regem nossas vidas ou mesmo o Universo. No 
entanto, o orar fortalece-nos e nos disponibiliza melhores condições de 
compreender o que se passa conosco, conferindo-nos capacidade de 
conviver com as dificuldades em clima de coragem e até mesmo de 
alegria. Proporciona mais confiança em vencer os obstáculos, mais 
coragem e determinação para superação das nossas fragilidades e 
limitações. 

Nossas preces sempre são atendidas, mesmo quando não 
percebemos as respostas ao que buscamos. Ao promovermos essa 
oportunidade de abrir nossa alma, despertamos a consciência para a 
compreensão e descortina-se à nossa frente caminhos, alternativas 
várias que poderemos interpretar como soluções possíveis. Precisamos 
tão somente ter um olhar crítico, observar, analisar implicações e 
escolher, para dar continuidade ao nosso caminhar. 

Colocarmo-nos disponíveis às intuições, sermos observadores 
isentos de paixões, de apegos, de preconceitos. Deixar vir à tona o Ser 
consciente e saber interpretar o que se apresenta à nossa frente como 
prováveis soluções.  

As respostas às nossas preces não são concessões gratuitas. 
São dádivas, oportunidades que se apresentam de acordo com nossas 
ações, pensamentos, emoções, compromissos espirituais. Serão 
sempre as melhores opções para o nosso caminhar em direção à nossa 
elevação espiritual. 

Partindo da premissa de que Deus nos ama e quer o nosso 
sucesso como Espírito, Ele nos oferece as oportunidades mais 
promissoras para alcançarmos o nosso progresso. 

Esse novo estado de percepção facilita-nos a consciência, 
preparando-nos para o caminhar em direção ao autoconhecimento e a 
identificação com o nosso verdadeiro Ser – o Espírito. Mudamos o olhar 
para a nossa própria vida, redirecionamos nossas energias para uma 
reforma interior. 

Quando nos dispomos a pedir é porque reconhecemos e 
expomos as nossas fragilidades. Começamos a colocar o nosso 
orgulho de lado e colocamo-nos receptivos a novos caminhos, novas 
oportunidades, novos valores. Expressamos a necessidade de 
promover nossa reforma íntima, a renovação do olhar, do sentir, do 
agir, do viver. 
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Jesus, em sua sabedoria, estimulava as pessoas que o 
procuravam a aprender a encontrar o reino de Deus dentro de si 
mesmos. Mantendo-se continuamente em contato com o Pai, em 
oração, estimulava as pessoas a fazerem o mesmo através do Seu 
exemplo. 

Encontrando-se em dificuldade, sentindo-se oprimido pelas 
circunstâncias, a melhor forma de enfrentar essa situação é abrir o seu 
coração, em prece, buscando o auxílio do Pai e deixar-se banhar em 
Sua luz. Absorvendo a emanação do Seu amor sentir-se-á renovado, 
fortalecido, em paz e equilíbrio, o suficiente para perceber e 
compreender as respostas que lhe serão oferecidas para superar os 
obstáculos e as dificuldades. 
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Amai os vossos inimigos 

Precisamos reconhecer que a essência divina reside 
em nós e em todos os seres. A partir de então 
estaremos mais preparados a encontrar o autoamor 
e o amor ao próximo, através do amor de Deus que 
existe em cada um de nós. 
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Essa reflexão começa pela indagação de quem são os nossos 
inimigos. 

Normalmente nós só reconhecemos como nossos inimigos o outro, 
aquele que nos magoa, que interfere em nossas vidas, que impede que 
façamos algo que nos dá prazer, por exemplo. 

No entanto, muitas vezes em nossas vidas nós somos nossos 
próprios inimigos quando agimos de forma a nos prejudicar, seja física, 
emocional ou espiritualmente. 

Não nos amamos de forma verdadeira. O sentimento que 
normalmente expressamos por nós mesmos tem relação com o que 
somos, representamos e sentimos como seres materiais: beleza física, 
status, poder, capacidade intelectual etc. 

Importante lembrar aqui, para uma reflexão mais profunda, os 
mandamentos maiores trazidos pelo Mestre Jesus: “Amar a Deus sobre 
todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos.” 

Podemos perceber que devemos amar a nós mesmos para 
podermos oferecer o nosso amor ao próximo. 

Alguns podem interpretar como uma atitude egoísta a busca pelo 
autoamor. 

Faz-se interessante mudar o nosso olhar para o que chamamos de 
autoamor e amor ao próximo. Se entendemos esse amor de forma 
linear - amar a si mesmo tão somente – a interpretação será de 
amarmos na forma de Ego para Ego. 

No entanto, acreditamos que o amor a que Jesus se referia era o 
amor de Eu para Eu (sendo o Eu a nossa parte divina, nossa essência, 
o Deus em nós). Nesse caso, o amor é transcendente. Eu amo a mim 
mesmo a partir do amor de Deus que existe em mim. 

O mesmo poderemos dizer do amar ao próximo como a si mesmo. 
Estarei amando a parte divina que há no meu próximo, o Deus que há 
nele. 

Com essa reflexão será muito mais fácil para nós encontrarmos a 
capacidade de amar a nós mesmos e ao próximo, pois estaremos 
vendo o Deus que existe em cada um. 
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Essa é a verdadeira fraternidade humana. 

Há uma história em que a personagem foi ao encontro de uma 
oportunidade de aprendizado espiritual onde exercitou a meditação e 
recebeu ajuda de orientadores nesse caminho de autoconhecimento e 
reforma interior. 

Em certo momento desse caminhar, ela identificou em si mesma 
vários "inimigos" que a impediam de prosseguir sua vida de forma 
saudável e compreendeu que precisava libertar-se para prosseguir sua 
caminhada espiritual. 

A forma que encontrou para essa libertação foi muito especial - 
identificar-se sobremaneira com os ensinamentos do Mestre. 

Em processo meditativo e em oração, ela procurou cada um de seus 
"inimigos" internos e a cada um que identificava procedia ao exercício 
de oferecer-lhe o seu coração mentalizando-o envolvido pelo seu amor 
dizendo a si mesma que compreendia sua fragilidade, mas que a partir 
daquele momento queria libertá-lo e permitir que ele encontrasse o 
caminho do amor em seu coração. 

Ao final desse exercício sentiu uma paz interior intensa e a presença 
do amor por sua própria vida. 

Muitas vezes precisamos enfrentar nossa sombra, reconhecer a sua 
existência para então exercitar a nossa libertação. Enquanto 
mantivermos os nossos “inimigos” velados eles permanecerão em nós, 
fortalecidos a cada instante, tornando-se verdadeiros obstáculos ao 
nosso crescimento e evolução. No entanto, caso nos predispusermos a 
nos libertar teremos que reconhecer a sua existência e dar a eles a 
oportunidade de serem libertados e consequentemente nos 
proporcionaremos a nossa própria libertação. 

O rancor, o ódio são sentimentos que nos aprisionam. Só o amor e a 
compaixão nos liberta. 

Buscamos ajuda, nos templos de várias denominações religiosas, 
para nos libertar da influência de irmãos que tentam nos envolver e 
muitas vezes nos dificultam no seguir pela vida de forma produtiva e 
saudável. 

Precisamos nos conscientizar de que essa libertação se faz a partir 
da nossa própria reformulação de valores e sentimentos. 
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Quando nos propomos a mudar o nosso modo de ser, de agir, nós 
ajudamos esses companheiros que tentam nos influenciar a ter um 
novo olhar a respeito de nós mesmos. Eles sentem que passamos a ser 
um espírito diferente, melhor, e aprendem também a se melhorar com o 
nosso exemplo. 

Nós os libertamos e somos também libertos. 

Somos instrumentos importantes nesse processo de evolução. 

Diante dessa reflexão, podemos concluir com muita tranquilidade: 
nós somos os principais responsáveis pelo que nos ocorre emocional e 
espiritualmente. 

É importante que busquemos ajuda, pois muitas vezes sentimo-nos 
frágeis e sem condições de vencer sozinhos. No entanto, a nossa 
participação nesse processo é imprescindível e não podemos delegar 
ao outro a responsabilidade que é nossa. 

A prece, o passe, o tratamento espiritual são coadjuvantes no 
processo, mas o componente principal na nossa cura são a nossa 
conscientização e determinação em promover a grande mudança em 
nossas vidas. 

Já nos dizia o Mestre “Conheça a verdade e a verdade vos 
libertará.” 

O caminho já nos foi oferecido há muitos séculos, resta a nós querer 
tomar esse caminho como objetivo de vida e seguir em busca da nossa 
libertação e da nossa felicidade. 

Buscar o amar a si mesmo e ao próximo, reconhecendo em si e no 
outro a parte divina que tem ali morada.  

Precisamos reconhecer que a essência divina reside em nós e em 
todos os seres. A partir de então estaremos mais preparados a 
encontrar o autoamor e o amor ao próximo, através do amor de Deus 
que existe em cada um de nós. 
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Ao encontro da felicidade 

A felicidade pode ser alcançada quando buscamos a 
consciência de nós mesmos e permitimos que a luz 
existente em nós brilhe. Quando encontramos o 
nosso Deus interno e deixamos que Ele se 
apresente de forma constante em nossas vidas. 
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Como está o nosso projeto para encontrar a felicidade? 

Será que temos algum plano? Realmente temos feito algo a 
respeito? 

Para planejarmos precisamos conhecer o assunto sobre o qual 
estaríamos a planejar. 

Então, se queremos desenvolver um projeto com o objetivo de 
encontrar a felicidade precisamos saber, antes de tudo, o que seria 
felicidade. 

Será a felicidade que imagino para mim a mesma felicidade que 
outras pessoas imaginam para elas? É um assunto de conceito 
unânime? 

Caso a minha felicidade esteja baseada em alguns valores iguais 
ou semelhantes aos de outras pessoas, essas pessoas conseguiram 
encontrar a felicidade ou também ainda estão procurando? 

Se ainda estão procurando, ou melhor, se ainda não a 
encontraram, os valores que foram definidos para a felicidade delas são 
válidos para elas, ou ainda, seriam válidos também para mim? 

É importante definirmos essas questões para então começar a 
fazer o nosso projeto visando à felicidade. 

Muitas vezes queremos, mas não sabemos como ser felizes, em 
que nos basearíamos para encontrar a nossa felicidade. Qual o real 
significado de felicidade para nós. 

A felicidade é algo palpável, de visualização clara, explícita, ou 
seria tão-somente um estado de espírito, de foro íntimo? 

Vamos tentar trazer alguns conceitos que nos poderiam auxiliar 
nessa jornada. 

A felicidade depende de algumas variáveis como: 

- contexto social em que estamos inseridos; 

- do nível de consciência de quem busca ser feliz; 

- da maturidade psicológica do Ser. 

Quanto ao contexto social, o ser feliz depende das aspirações 
das pessoas que vivem nesse contexto, o que a cultura dessa 
sociedade estabelece sobre o significado de ser feliz. 
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Sobre consciência e maturidade, a felicidade vai depender do 
estágio em que nos encontramos. Se o nível de consciência e 
maturidade leva a buscar a felicidade no prazer, o resultado é efêmero, 
não permanente nem profundo. Quando os valores que sustentaram 
essa busca se modificam, o prazer resultante dessa busca perde seu 
sentido, o seu valor. Surgem novos conceitos e valores e a base de 
sustentação da nossa felicidade também se modifica e precisamos 
retomar o nosso projeto. 

A felicidade tem relação estreita com o Ser, o que ele é ou pensa 
ser. Identifica-se com seus sentimentos, sensações, emoções, 
aspirações de ideal, sejam culturais, artísticas, religiosas. 

A busca legítima se dá na perfeita união entre o seu Ego (o Ser 
material) e o seu Eu (o Ser espiritual). O que pensa ser e o que 
realmente é. 

Para que nos encontremos no nosso Eu, o Ser espiritual, 
precisamos promover o autoconhecimento. Esse processo não é muito 
simples, mas muito necessário para que o nosso projeto em direção à 
felicidade resulte em algo profundo e duradouro. 

O que normalmente ocorre com a maioria de nós é sustentar a 
nossa felicidade no prazer, no satisfazer nossas necessidades e evitar 
a dor (seja física ou emocional). 

As necessidades variam de acordo com interesses ocasionais e 
a dor é fator natural em nossas vidas, é um instrumento de que a vida 
se utiliza para nos proporcionar balizamento para nossas atitudes. 

Enquanto nossa felicidade estiver fundamentada nesses valores 
ligados à matéria, ao prazer físico ou às sensações, ela será frágil e 
não duradoura. 

Faz-se necessário que compreendamos que as dificuldades, os 
obstáculos e as dores proporcionam oportunidades de reflexão e de 
aprendizado, de evolução emocional e espiritual. 

A busca pelo autoconhecimento passa, primeiramente, por 
dificuldades, desconforto, eventualmente por sofrimentos. Isso 
enquanto ainda não tivermos consolidado o nosso processo de 
conscientização, compreensão plena do que estamos realizando. 
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Quando conseguirmos alcançar, mesmo ainda sem 
profundidade, a identificação com o nosso Eu, nosso Deus interno, as 
dificuldades, o sofrimento, darão lugar à harmonia, ao bem-estar. 

Nesse processo em que convivem o prazer e o sofrimento, 
visando à busca pela felicidade, pode ocorrer que o indivíduo 
desenvolva a concepção de que a felicidade sempre deverá estar 
condicionada ao sofrimento e não se vê merecer a felicidade se a dor e 
o sofrimento não estiverem presentes. O sentimento de culpa resultante 
desse conflito conspira contra o poder ser feliz. Devemos ter muito 
cuidado quando isso acontece, pois pode gerar, ao contrário do que 
pretendemos, a infelicidade e até mesmo o desenvolver de um estado 
doentio, seja emocional ou físico. 

Mais ainda devemos buscar o autoconhecimento e trabalhar esse 
conflito buscando a libertação. Lembremo-nos aqui das palavras de 
Jesus: “Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará” (João 8:32). 

Como o sentimento de culpa pode impedir-nos de buscar 
momentos de alegria, é bom que utilizemos recursos que promovem 
vigor, renovação de energias e empenharmo-nos na prática de alguns 
exercícios como: esportes, convívio com o belo, com a Natureza, 
leitura, arte; prece, meditação. São ações geradoras de felicidade. São 
estímulos para a criatividade, libertação de estados depressivos. 

Até agora refletimos sobre a felicidade terrena, que nos fala de 
forma mais direta e imediata. 

Precisamos refletir sobre a felicidade plena, a espiritual. A 
felicidade com a qual estaremos envolvidos hoje, amanhã, na da vida 
futura, ou melhor, também na nossa vida em oportunidade vindoura. 

Como espíritos em busca da evolução, do convívio com 
companheiros de jornada em um plano espiritual mais elevado, visamos 
encontrar o Reino de Deus. Disse Jesus: “Meu reino não é deste 
mundo” (João 18:36); mas disse também: “o Reino de Deus está dentro 
de vós” (Lucas 17:21). 

Com o olhar sobre a eternidade da vida espiritual, dispomo-nos a 
mergulhar de maneira profunda nesse objetivo e transformamos nossos 
conceitos e valores de forma a serem mais sólidos, consistentes e 
condizentes com os ensinamentos de Jesus. Ele nos disse: “Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não por mim”. 
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Só com os valores e conceitos preconizados por ele atingiremos 
o estado de graça, a felicidade desejada – o reino a que ele se referiu. 

Como alcançar essa graça: 

- treinamento mental e emocional para uma consciência 
compatível com os objetivos; 

- equilíbrio e ampliação da capacidade de percepção; 

- conquista do conhecimento, da sabedoria decorrente da ação 
do amor. 

Alcançando essa condição, nosso nível vibratório permite o 
relacionarmo-nos com faixas espirituais mais elevadas. 

A consciência iluminada é fator de atingimento da verdadeira 
felicidade. 

Ainda distantes dessa condição de graça plena e de verdadeira 
felicidade, podemos ter, pelo menos, vislumbres, intuição do que venha 
a ser. Depende tão-somente da nossa reforma íntima, da reformulação 
da nossa forma de viver, do relacionarmo-nos com o mundo à nossa 
volta – Natureza, pessoas, conosco mesmo. 

A felicidade é resultado de um processo que começa dentro de 
nós, no íntimo do nosso Ser. 

O caminhar em direção à felicidade começa quanto direcionamos 
o nosso olhar para o que realmente é importante. Priorizamos a 
descoberta do nosso verdadeiro Eu - o autoconhecimento -, 
observando nossos erros, transformando-os em alavancas de 
crescimento, de aprendizado sólido, consistente. A experiência auferida 
com os erros corrigidos resulta na maturidade espiritual e harmonia 
interior. 

A felicidade pode ser alcançada quando buscamos a consciência 
de nós mesmos e permitimos que a luz existente em nós brilhe. 
Quando encontramos o nosso Deus interno e deixamos que Ele se 
apresente de forma constante em nossas vidas. 
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Ofertar e doar-se 

A verdadeira humildade e acolhimento dos 
ensinamentos do Mestre se faz com o oferecer em 
silêncio, sem ostentação. Ninguém mais do que nós 
mesmos precisa saber do que acontece, basta o 
nosso coração na expressão da fraternidade e do 
amor ao próximo. 
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Jesus enquanto esteve conosco, mostrou-se humilde e amoroso. 
É assim que devemos vê-lo todo o tempo. E é esse um dos principais 
ensinamentos que quis trazer a todos nós. 

Ao falar-nos da oferta da viúva no Templo, ele tomou o fato como 
exemplo de reverência e respeito, confiança e fé, humildade e doação. 

A oferta do que temos em excesso não demonstra a nossa 
disposição em dar e sim, tão-somente, de dispor do que não nos faz 
falta, daquilo de que não necessitamos. E se oferecemos fazendo 
alarde dessa oferta, querendo que todos à nossa volta saibam sobre o 
que estamos fazendo, nada mais é do que demonstração de orgulho e 
vaidade, apresentando-nos como detentores de alguma riqueza ou até 
mesmo de poder. 

A verdadeira humildade e acolhimento dos ensinamentos do 
Mestre se faz com o oferecer em silêncio, sem ostentação. Ninguém 
mais do que nós mesmos precisa saber do que acontece, basta o 
nosso coração na expressão da fraternidade e do amor ao próximo. 

Mais ainda, não basta que simplesmente ofereçamos algo a 
outrem como expressão do nosso carinho, é importante que esse algo 
esteja impregnado de um pouco de nós mesmos - é o doar-se. 

Além do oferecer e doar-se há mais um detalhe muito importante 
de que nos fala o Evangelho. Precisamos realizar essa nossa ação de 
forma a não constranger aquele que desejamos auxiliar, não correr o 
risco de humilhar. 

Diz-nos o Evangelho: “A beneficência praticada sem ostentação 
tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto 
que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o 
benefício, sem que seu amor-próprio se ressinta e salvaguardando-lhe 
a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem 
diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, 
pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que o recebe, e, em humilhar a 
outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao 
contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar 
até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito 
moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade.”(ESE Cap. 
XIII, item 3). 

Assim é que devemos agir ao oferecermos algo a alguém. 
Buscar fazê-lo de forma que pareça, àquele que recebe, estar 
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proporcionando um bem-estar a nós que prestamos um serviço ou 
oferecemos nossa ajuda, tornando-nos felizes nesse acolhimento. 

Vale lembrar um fato ocorrido na vida de Chico Xavier. 

Certa vez Chico Xavier dirigiu-se a uma casa com algum 
alimento e outras coisas para dar à família que ali morava. 
Chegando lá, havia alguns vizinhos à frente da porta e ele 
buscou a porta dos fundos para levar o que havia trazido. 
Perguntado a respeito da razão porque fizera isso, explicou que 
as pessoas que ali estavam não precisariam saber que ele levara 
aquela doação à família, principalmente porque a família poderia 
sentir-se constrangida e humilhada por expor a sua necessidade 
aos outros. Fora melhor que a família recebesse a doação sem 
ter que dar explicações de suas dificuldades financeiras. 

É a verdadeira demonstração de afeto e respeito. Não fazer 
alarde de nossas ações em benefício de alguém; simplesmente 
oferecer o que for necessário, até mesmo do que for necessário a nós 
mesmos, mas do que podemos dispor a favor de outro que necessite 
mais. 
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Evolução planetária 

O Evangelho do Cristo é o verdadeiro caminho da 
redenção. Diz-nos Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim.” 

A paz que tanto almejamos só será alcançada quando 
o Evangelho estiver impresso verdadeiramente no 
Coração do Homem. 
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Estamos em processo de evolução e essa evolução ocorre não 
só nos seres que aqui viveram e vivem; também o Planeta sofre esse 
processo na medida em que seus habitantes se desenvolvem física, 
psíquica e espiritualmente. 

Somos um só corpo com suas particularidades e especificidades. 
Não há desenvolvimento isolado, como também não há uma só ação, 
de qualquer das partes, que não resulte no todo, de alguma forma. 
Qualquer de nossas ações implica em consequências para o conjunto 
dos seres que aqui habitam, como também para o próprio Orbe em que 
transitamos durante esse processo de aprendizado e evolução. 

Muito já ocorreu ao longo desses milhões de anos desde que o 
Planeta iniciou seu processo de evolução. Antes só com seres 
unicelulares, invisíveis a olho nu, que passaram por mudanças 
expressivas, dando surgimento a outros seres com características mais 
complexas, seja em sua configuração física, em níveis moleculares e 
celulares, seja em suas funções mais sutis como as emocionais e 
espirituais. Todo esse processo se deu ao longo de milhões de anos e 
ainda podemos perceber a sua continuidade levando-nos a crer que se 
fará por muito e muito tempo à frente. 

Ao surgir a individualização do Espírito em o Ser Humano na 
Terra, muitas foram as alterações que ocorreram, principalmente 
quando o Homem tomou consciência do seu espaço e de sua 
capacidade de interação com o meio ambiente, resgatando para si o 
que encontrava e entendia importante para sua sobrevivência. Assim se 
iniciou um processo mais acelerado de transformação, com a ação do 
Homem sobre si mesmo e sobre o que o cercava, sentindo-se mais 
senhor de si e usufrutuário da Natureza, não percebendo que ele 
próprio faz parte de forma indissolúvel dessa Natureza. 

Sabemos que todo esse processo se deu sob a supervisão e 
apoio de missionários da Sabedoria Divina e que o Planeta se formou e 
se desenvolve sob a coordenação amorosa de nosso Amado Mestre o 
Cristo. 

Assim, com a evolução intelectual e espiritual do Homem, foi 
possível que se implementassem várias ações no sentido de 
proporcionar melhores condições de vida e de sobrevivência não só 
diante das intempéries que se apresentavam sob a forma de 
acomodamentos geológicos, ajustamentos emocionais e espirituais, 
como também na busca de melhores condições de convivência. 
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Diante das condições precárias e impiedosas em que viviam os 
seres nas cavernas, aprenderam eles a buscar novos modos de 
moradia para protegerem-se dos animais, das chuvas, do frio ou do 
calor excessivo; preservarem seus alimentos; ampliarem suas 
possibilidades de sobrevivência. 

Em se tomando consciência das doenças, busca o Homem, na 
própria Natureza de que faz parte – rica em propriedades medicinais -, 
possíveis soluções para melhorar suas condições de saúde. Importante 
repetir que tais soluções se dão sob a orientação de nossos mentores 
espirituais, compartilhando, amorosamente, conhecimentos e técnicas 
já existentes em outros planos mais elevados, restringindo-se àquelas 
mais adequadas às condições intelectuais e espirituais daqueles que 
venham a ser intuídos a respeito. 

Condições insalubres na atmosfera terrestre e no solo, 
proporcionadas por cataclismos e pela ação do próprio Homem, foram 
e têm sido sanadas ocasionalmente por aplicações do conhecimento 
adquirido nas experiências com as propriedades oferecidas pela própria 
Natureza. 

Buscamos a implementação de saneamento básico nas cidades. 
Aqui e ali percebemos a luta pela despoluição dos rios. 

Vivenciamos dificuldades com o intercâmbio do conhecimento e 
no compartilhar produtos e saber. No entanto, com o surgimento da 
tecnologia da comunicação, venceu-se esse obstáculo e hoje podemos 
ter acesso ao que ocorre em praticamente qualquer lugar do Planeta 
quase instantaneamente, seja pelo rádio, pelos meios de comunicação 
televisivos, impressos e, sobremaneira, pela rede internacional de 
comunicação. A internet, bem como o próprio telefone, minorou a 
angústia em que vivíamos quando, distanciados fisicamente de entes 
queridos, mantínhamo-nos ansiosos e inquietos por notícias. 

Antes o Homem se sentia sobrecarregado fisicamente no 
exercício do labor diário em busca do alimento, na construção de 
moradias feitas com pedras e outros materiais de difícil obtenção. Hoje 
podemos contar com produtos industrializados, produzidos em série e 
disponíveis, de certa forma, em quantidade suficiente. 

As viagens que antes se realizavam por meses, podemos hoje 
realizar em dias, ou até mesmo horas, em razão de veículos mais 
seguros e ágeis à disposição. Esses deslocamentos ocorriam com 
grande dificuldade, enfrentamento de perigos inesperados. Hoje 
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contamos com aparelhagem de detecção que minoram os obstáculos a 
serem enfrentados, ou pelos menos mantém-nos de sobreaviso para 
nos desviarmos ou nos defendermos deles. 

Na medicina conquistamos a bênção dos recursos de bloqueio 
da dor, como também do acesso a medicamentos, proporcionando 
oportunidades menos dolorosas de tratamento e de busca pela saúde. 

Observamos hoje movimentos de proteção e preservação do 
meio ambiente; produção e utilização de alimentos saudáveis; busca de 
uma vida mais conectada à Natureza. 

Há uma mobilização no sentido de conscientizar as populações 
que vivem perto de nascentes de rios. São os “Protetores das águas”. 
Tem-se percebido um número razoável de adeptos a essa iniciativa, 
com apoio das prefeituras e fazendeiros que perceberam a relevância 
desse projeto. 

Importante reavivar aqui o quanto devemos ser gratos pelo 
auxílio dos missionários do Plano Maior que diuturnamente mantêm-se 
disponíveis nesse trabalho de amor e compartilhamento do 
conhecimento e de seu próprio amor. 

Ao longo das épocas podemos observar o quanto temos 
conseguido alcançar em melhorias no nosso bem-estar - físico, 
emocional, de convivência, de sobrevivência. 

No entanto, há um aspecto que nos deixa ainda à mercê do 
quanto não conseguimos avançar na nossa jornada evolutiva espiritual. 

As guerras ainda assolam nosso Planeta. Homens que com seu 
orgulho, vaidade, ambição, são sequiosos de conquistas nas mais 
diversas áreas: poder, dinheiro, bens materiais, territórios. Buscam o 
poder sobre seus próprios semelhantes. Não respeitam as 
necessidades daqueles com quem vivem, pelo contrário, lutam pela 
supremacia e imposição de seus valores. 

Esses indivíduos procuram sombrear as oportunidades de 
elevação intelectual e espiritual de seus semelhantes, tendo por 
finalidade a manutenção de sua condição de dominante, por assim ser 
mais fácil o controle sobre aqueles que os cercam. Por certo auxiliados 
por irmãos de outros planos que pretendem, por sua vez, exercer o 
controle e o poder, fato de que os indivíduos que se acham 
dominadores nem se dão conta, imaginando-se no exercício pleno da 
autoridade. 
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Não devemos nos esquecer nunca de que, apesar de todo esse 
modelo nefasto de ambição e de orgulho, temos ao nosso dispor a 
misericórdia e o amor dos amigos de planos mais elevados. Eles 
proporcionam a nós oportunidades maravilhosas de aprendizado, 
entendimento, auxílio e elevação moral e espiritual. 

Aqueles que se mostram disponibilizados a acolherem essas 
benesses estão sempre em condições de resistirem aos bombardeios 
do orgulho, da vaidade e da ambição. Podem prosseguir no seu 
caminhar seguro e inefável. 

Para estarmos disponíveis para essa oportunidade maravilhosa 
de mantermo-nos refratários a esses bombardeios só há um caminho 
eficaz – o conhecimento, internalização e prática dos ensinamentos do 
Mestre em nossas vidas. Esses preceitos fundamentam-se na prática 
da humildade, da caridade, do auxílio fraterno aos semelhantes; a 
simplicidade e o exercício da verdade; o perdão e o autoperdão; 
testemunho pessoal; abnegação e renúncia; perseverança e 
determinação. 

Faz-se necessária a mudança de vibração e de conceitos de vida 
e essa só se realiza a partir do nosso íntimo. Não serão promoções 
externas que proporcionarão condições de nos modificarmos, só a 
internalização dos ensinamentos e a exteriorização das mudanças 
promovidas demonstrarão a verdadeira reformulação de nossos valores 
e da transformação substancial que ocorreu em nós. 

O Evangelho do Cristo é o verdadeiro caminho da redenção. Diz-
nos Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao 
Pai, a não ser por mim.” 

Ele é o caminho, o porto seguro.  

A paz que tanto almejamos só será alcançada quando o 
Evangelho estiver impresso verdadeiramente no Coração do Homem. 
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Buscando a felicidade 

Precisamos acreditar que o Criador, nosso Pai, nos 
ama intensamente. Como todo bom pai, deseja que 
sejamos felizes e nos propicia condições para que 
consigamos encontrar a felicidade.  

O que acontece é de nós mesmos não sabermos 
aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas e 
não acreditarmos em nós mesmos, como deveríamos.  
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Mais um ano passou, realizações e falhas. Sonhos conquistados 
e projetos inacabados.  

O que ficou para o ano que se inicia:  

- novos e velhos objetivos;  

- expectativas de novas realizações.  

A Felicidade é sempre uma meta, a todo tempo, todos os anos.  

O que esperamos seja a Felicidade? Conquista de bens 
materiais, realizações profissionais, encontro de um companheiro ou 
companheira.  

Até que ponto essas realizações nos satisfazem, preenchem-nos 
a vida plenamente?  

O que pode impedir que consigamos encontrar essa Felicidade? 
Os itens mais óbvios são o orgulho e a vaidade.  

Há outros itens que não são tão óbvios como a não aceitação da 
nossa maneira própria de ser.  

Muitas vezes carregamos sobre os nossos ombros uma carga 
muito pesada - estamos insatisfeitos com o nosso próprio Ser. Não 
aceitamos nossas limitações, nosso estilo de vida, nossos defeitos.  

Ficamos a imaginar como seria se fôssemos diferentes e 
tivéssemos outras aptidões. Procuramos negar o que somos e nos 
encaminhamos para o que gostaríamos de ser.  

Essa atitude gera a ilusão de que somos felizes, mas no fundo da 
nossa alma nós nos conhecemos e sabemos o que realmente somos, 
mesmo que não queiramos nos lembrar disso.  

É necessário que olhemos de frente para nós próprios e 
passemos a gostar do nosso próprio Ser. Precisamos compreender que 
esse Ser tem sua beleza própria, um caminho a percorrer, uma meta a 
cumprir. Seus dons, sua personalidade, são exatamente como 
precisam ser para que alcance seus objetivos, como também de que 
está exatamente no lugar mais apropriado para cumprir sua meta de 
crescimento espiritual.  

Precisamos afastar nossos medos. Eles impedem que vejamos a 
verdadeira beleza da vida.  
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Muitas vezes não conseguimos suportar o estado de felicidade. 
Ouvimos ao longo de nossas vidas o quanto somos imperfeitos, não 
termos habilidades para realização de alguns sonhos, não merecermos 
a felicidade por agirmos ainda de forma indevida. Assim, tornamo-nos 
realmente incapazes por passarmos a acreditar nisso e ficamos 
infelizes. É verdade que não somos perfeitos, mas somos capazes de 
fazer o nosso caminho de evolução empenhando-nos em novos 
aprendizados e na conscientização de nossa beleza interior;  

Não podemos nos apegar à desculpa de não sermos perfeitos 
para continuarmos no mesmo patamar, justificando nossas falhas e 
frustrações.  

É necessário que refaçamos nossos propósitos levando em conta 
o material que temos em mãos. À medida que vamos conquistando 
novos conhecimentos e novas condições, devemos reformular 
objetivos, mas sem esperarmos por avançar além do que somos 
capazes.  

Um passo de cada vez, cada meta a seu tempo.  

Precisamos acreditar que o Criador, nosso Pai, nos ama 
intensamente. Como todo bom pai, deseja que sejamos felizes e nos 
propicia condições para que consigamos encontrar a felicidade.  

O que acontece é de nós mesmos não sabermos aproveitar as 
oportunidades que nos são oferecidas e não acreditarmos em nós 
mesmos como deveríamos.  

Precisamos acreditar que fomos criados para sermos felizes da 
maneira mesmo como somos, como nos é possível ser.  

Mais do que isso, sendo seres sociais, precisamos ser felizes 
com aqueles com quem convivemos. A nossa felicidade depende da 
felicidade daqueles com quem partilhamos nossa jornada de 
aprendizado e evolução.  

Sua felicidade está relacionada ao amor que você dá e recebe.  
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Encontrar o melhor em nós 

Quando dizemos da necessidade de buscar Deus em 
nós, isso significa que devemos buscar aquilo que 
temos de melhor em nosso espírito, no nosso Eu mais 
profundo, e desenvolver essa virtude em todos os 
sentidos, ampliando nossa capacidade de nos 
assemelhar ao Ser Crístico que Jesus buscou nos 
ensinar a ser.  
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Quando pensamos no que representa ser uma religião 
consoladora, vem à nossa mente: 

- entender o que nos ocorre depois do que chamamos morte do 
corpo;  

- aprender um pouco mais sobre a vida e a morte;  

- compreender o processo da evolução do espírito;  

- exercitar o conceito de caridade e de doação;  

- desencadear o processo de reforma íntima;  

- buscar a humildade e o altruísmo nas relações interpessoais;  

- aprender a amar a si mesmo, o próximo e a Deus;  

- compreender e exercitar os ensinamentos evangélicos do 
Cristo.  

Todos esses itens são muito importantes, sem dúvida.  

A questão é que quase sempre temos a teoria, até mesmo 
tentamos aprender sobre os conceitos evangélicos e como aplicá-los no 
nosso dia-a-dia. Queremos aprender a nos relacionar melhor com 
nossos companheiros de jornada. Buscamos o exercício da caridade e 
da doação.  

Frequentamos um grupo de estudo com vontade e empenho para 
aprender mais sobre os mistérios da vida e da morte.  

Porém, quero refletir sobre um detalhe que considero de extrema 
importância em todo esse processo - quando efetivamente abraçamos 
e internalizamos a religiosidade em nossas vidas nós realmente nos 
tornamos melhores. É quando tudo se torna diferente e um novo 
horizonte se abre nesse caminho de aprendizado e evolução.  

Precisamos entender que o objetivo nessa caminhada é a 
evolução do nosso espírito, é compreender o quanto importa a nossa 
mudança de comportamento em relação a nós mesmos e em relação 
aos companheiros de jornada ao longo da nossa existência.  

Quando dizemos da necessidade de buscar Deus em nós, isso 
significa que devemos buscar aquilo que temos de melhor em nosso 
espírito, no nosso eu mais profundo, e desenvolver essa virtude em 
todos os sentidos ampliando nossa capacidade de nos assemelhar ao 
Ser Crístico que Jesus buscou nos ensinar a ser.  
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Vale transcrever aqui as palavras de Ramatis:  

"O Amor Universal Crístico, oriundo de Deus, está introduzido em 
vosso orbe pelos ensinamentos deixados por Jesus de Nazaré. É a 
denominação sideral do amor livre de quaisquer amarras, religiões, 
raças, aspectos doutrinários ou filosóficos, independendo de interesses 
particularistas ou de grupos. O crístico ama a todos, é solidário e 
fraterno, receptivo aos diversos caminhos que o levam ao Alto, ao 
encontro com a Divindade, que é o Pai."  

  

A religião é consoladora não porque nos permite saber o que 
acontecerá após a morte do corpo, mas porque nos oferece alternativas 
e oportunidades de reflexão que nos permitem condições de buscar 
sermos melhores e, assim, encontrar dentro de nós aquele Ser que o 
Cristo quer que sejamos.  

A salvação de que fala as religiões ocorre quando fazemos 
contato com esse Ser Crístico em nós e exercitamos efetivamente esse 
amor em todos os momentos ao longo da nossa jornada.  
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Tudo posso naquele que me fortalece 

Estamos sempre sendo colocados frente a frente com 
problemas e obstáculos a serem transpostos e 
vencidos. São momentos ímpares em nossas vidas que 
necessitamos valorizar e aproveitar para nosso 
crescimento e evolução. 
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Nem sempre as coisas são tão ruins quanto parecem ser.  

Precisamos nos cuidar para que possamos enfrentar todas as 
situações que a vida nos apresenta. É quando colocamos à prova a 
capacidade e potencial de nos recuperarmos nas dificuldades.  

Estamos sempre sendo colocados frente a frente com problemas 
e obstáculos a serem transpostos e vencidos. São momentos ímpares 
em nossas vidas que necessitamos valorizar e aproveitar para nosso 
crescimento e evolução.  

Algumas palavras nesses momentos podem parecer difíceis de 
serem ouvidas, e conselhos impossíveis de serem acatados e 
seguidos.  

No entanto, passado algum tempo, reconhecemos seu valor e, 
boa parte das vezes, arrependemo-nos de não os termos valorizado 
devidamente.  

Certos momentos podem nos obrigar a mudanças radicais, 
provocando sofrimento, e a não acreditarmos em vitórias.  

Não perca a oportunidade de aceitar mudanças. Repense sua 
vida, encontre novos caminhos, eles são valiosos. O novo sempre nos 
traz oportunidades incríveis.  

Não podemos é nos entregar ao sofrimento e à descrença. 
Agarremo-nos à esperança de podermos mudar e oferecermos a nós 
mesmos melhores condições de vida.  

É verdade que nem todos terão as mesmas oportunidades, mas 
àqueles que realmente acreditam na possibilidade de vencer os 
obstáculos e lutam por melhores condições será presenteada uma nova 
vida.  

Terão de acreditar em si mesmos e na possibilidade de vencer 
com toda a fé existente em seus corações e dedicarem-se à luta, com 
todo o poder de suas mentes.  

Certos momentos e situações exigem investimentos duros e 
força total.  

Não se deixe vencer, VENÇA. Lute por aquilo em que acredita. 
Não duvide da vitória. A dúvida nos enfraquece e fecha algumas portas. 
Precisamos deixar disponíveis todas as possibilidades, para que 



164 
 

possamos escolher o melhor caminho, quando este se apresentar à 
nossa frente.  

Não se permita ser um fraco, em qualquer circunstância. Esteja 
alerta e pronto para qualquer atitude que se mostre necessária.  

Nunca perca oportunidades; momentos valiosos podem não mais 
voltar e você terá de aceitar novas condições não tão preciosas quanto 
as que perdeu.  

Acredite em você e, principalmente, que existe um Deus que lhe 
oferece o Seu Amor e está sempre em sua companhia, aguardando ser 
convidado a viver em seu coração.  

Esse Amigo poderá apoiá-lo nos momentos mais difíceis e 
orientá-lo para as tomadas de decisão mais importantes. Você só 
precisa entregar-se a Ele de corpo e Alma.  

Não se esqueça, no entanto, de que aquilo que compete a você 
terá de ser cumprido. Faça sua parte e o mais Ele fará.  

Esteja com Deus e Seus Anjos serão orientados a acompanhá-lo 
no que se propuser a fazer.  

“Porque aos Seus Anjos dará ordens a teu respeito, para que te 
guardem em todos os teus caminhos.” Salmos 91:11  

Peçamos à Divina Sabedoria saibamos nos conduzir nos 
caminhos de nossas vidas e Seu Amor nos fortaleça os corações.  

O meu coração pede sejamos sempre um só com Deus.  
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Palavras de vida eterna 

As palavras de vida eterna já estão gravadas em nossa 
consciência. Jesus veio estimular essa consciência 
para que nosso espirito desperte para a verdade latente 
em nós.  
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As Leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Ao 
nascermos para uma jornada terrena, trazemos conosco os preceitos 
morais; os princípios básicos da convivência; os anseios pela paz, pelo 
amor, pela luz em nossas vidas. 

Por que razão, então, nós não os aplicamos e encontramos a 
nossa felicidade? 

É o amor, ainda impregnado do egoísmo que trazemos, desde os 
primórdios, como instinto de autopreservação. O sentimento que nos 
manteve sobreviventes às intempéries ao longo dos milênios. 

Esse amor-egoísmo, ao longo dos tempos, passou por várias 
transformações e atualmente passa pela fase do aprendizado da 
Fraternidade. 

Estamos há alguns milhares de anos buscando esse 
aprendizado. Vários mestres vieram até nós tentando ensinar-nos o 
caminho do amor, da felicidade. No entanto, o amor-egoísmo ainda se 
faz presente no cotidiano de todos nós, mais ou menos intensos, 
dependendo do grau evolutivo que já conseguimos alcançar. 

Há dois mil e poucos anos acorreu-nos Jesus, com o Seu saber e 
amor, para tentar despertar em nós, de uma forma mais intensa, as 
Leis de Deus. Procurou fazer-nos lembrar da necessidade de fazer 
emergir o conceito do amor – latente em nós -, mas ainda estamos na 
fase inicial desse processo. 

Trouxe-nos um modo exemplar de viver e conviver. Alguns 
tiveram a oportunidade de estar com Ele e ouvir diretamente esses 
ensinamentos muito especiais. Deixou-nos conceitos de amor, de paz, 
de luz; acordou-nos para a realidade de sermos espíritos de luz, ainda 
que esta luz esteja adormecida em nosso íntimo, mas que deve ser 
despertada para fazer brilhar o mundo à nossa volta. 

Seus ensinamentos foram oferecidos da forma mais explícita e 
convincente que se pode imaginar: com o seu próprio modo de viver, 
com o Seu exemplo vivo. Também na forma de parábolas e discursos 
ricos em símbolos impregnados dos costumes da época para que os 
ensinamentos ali inseridos fossem de mais fácil compreensão. 

Precisamos ter em mente que não há verdadeiros discípulos, 
apóstolos ou profetas sem que haja o aprendizado e prática dos 
ensinamentos ministrados e vivenciados pelo Mestre Jesus, o Cristo. A 
vivência do Evangelho se dá pelo estudo e internalização dos 
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ensinamentos, como também, e principalmente, no compartilhar e 
praticar.  

Mesmo que venhamos a conquistar conhecimentos em todas as 
áreas das ciências, se não dos dispusermos a efetivamente aplicar 
esse aprendizado em nossas vidas nada de útil sobrevirá dessa 
conquista. 

A prática do Evangelho em nossas vidas se faz essencialmente 
com o exercício do Amor, ou da caridade. Já dizia o apóstolo Paulo: 

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não 
tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os 
mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal 
que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 

E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos 
pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não 
tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não 
trata com leviandade, não se ensoberbece. 

Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não 
se irrita, não suspeita mal; 

Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; 

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; 
havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; 

Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; 

Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será 
aniquilado. 

Quando eu era menino, falava como menino, sentia como 
menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, 
acabei com as coisas de menino. 

Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então 
veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei 
como também sou conhecido. 
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Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, 
mas o maior destes é o amor.” I Coríntios 13:1-13 

Assim, nós podemos dizer que o Mestre ofereceu-nos Palavras-
ensinamentos para nortear a nossa jornada. Pedro disse a Jesus: 
“Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.” 
(Jo 6:68) 

O que podemos apreender do sentido dessa expressão: Palavras 
de vida eterna? 

Eu imaginei duas maneiras de ver a questão: 

1 - Os ensinamentos são eternos, atuais em todos os 
momentos 

Os preceitos morais, as Leis de Deus, são eternos como o 
próprio Criador. 

2 - Os ensinamentos nos oferecem o conhecimento sobre a 
vida eterna e descortinam a oportunidade de vivermos a vida 
eterna em luz. 

As palavras e o exemplo do Mestre Jesus, o Cristo, mostram-nos 
como compreender o conceito de vida eterna e o que significa alcançar 
essa graça. 

Eu sou... 

“Eu sou a fonte da água viva ...” Jo 7:37 e 38 

“Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o 
que crê em mim jamais terá sede.” Jo 6:35 

“Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas 
trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.” Jo 8:12 

“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo.” Jo 10:9 

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua a vida pelas 
ovelhas.” Jo 10:11 

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá.” Jo 11:25 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai 
senão por mim.” Jo 14:6 



169 
 

“Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, 
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.” Jo 
15:5 

Bem-aventuranças 

“Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o 
reino dos céus. 

 Bem-aventurados os que choram, porque eles serão 
consolados. 

 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 

 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque 
eles serão fartos. 

 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles 
alcançarão misericórdia. 

 Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a 
Deus. 

 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão 
chamados filhos de Deus. 

 Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da 
justiça, porque deles é o reino dos céus. 

 Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguiram e, mentindo, disserem todo mal contra vós por 
minha causa.” Mt 5:3-11 

“Porquanto esta é a vontade de meu Pai: Que todo aquele que vê 
o Filho e crê nele, tenha a vida eterna;” Jo 6:40 

“Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê tem a vida 
eterna.” Jo 6:47 

"Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas 
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo"  II Co 5:17 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu filho 
unigênito, para que todo aquele que n’Ele crê tenha a vida eterna.” 
Jo 3:16 

“Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, 
Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível 
aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de 
Deus está dentro de vós” Lucas 17:20-21 
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“Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos. Amém.” Mt 28:20 
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Amor e auxílio 

Conhecer a verdade sobre nós mesmos proporciona a 
autoconfiança necessária para seguirmos em nossa 
jornada com determinação, pois nos sentiremos fortes 
no prosseguir. 
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Podemos observar, ao longo do caminho de aprendizado e de 
busca pela elevação moral em nossas vidas, que nem sempre é fácil a 
prática do amor, mesmo que não de forma plena. Estamos ainda muito 
longe de alcançar essa plenitude. 

Não exatamente porque o amor seja de difícil aceitação, mas 
porque a prática exige de nós compreensão, tolerância, respeito a si 
mesmo e ao próximo, compaixão.  

O exercício do amor deve começar na prática do autoamor que, 
por sua vez, compreende o autoconhecimento e a autoaceitação. 

Na grande maioria das vezes nós não nos aceitamos como 
somos. Estamos em conflitos internos entre o que gostaríamos de ser; 
o que achamos que os outros querem que sejamos; o desejo de 
corresponder às expectativas alheias por entendermos que isso é 
importante para a convivência diária. Todo esse processo resulta na 
falta de paz interior e na insatisfação com o nosso próprio ser. 

Joanna de Ângelis remete-nos sempre à necessidade do 
autoconhecimento. Tal recomendação tem grande importância nesse 
processo de aprendizado, autoaceitação e autoamor. 

Não há como nos aceitarmos como somos se estamos inseguros 
com a nossa maneira de ser. Para promovermos uma mudança 
expressiva nessa jornada, precisamos nos conhecer melhor, avaliar 
nossas fragilidades; saber em que precisamos mudar, como mudar e 
onde queremos chegar nesse processo. Só o autoconhecimento 
permite esse caminhar de forma segura, com autoconfiança. 

Disse-nos Jesus, certa vez: - “E conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará.” (João 8:32). 

Conhecer a verdade sobre nós mesmos proporciona a 
autoconfiança necessária para seguirmos em nossa jornada com 
determinação, pois nos sentiremos fortes no prosseguir. 

A partir de então, nós nos sentiremos mais confiantes no 

compreender o próximo e auxiliar de forma mais efetiva. É quando, 
partindo do conhecer a nós mesmos, nossas fragilidades, 
necessidades, desejos, falhas, conquistas etc., poderemos avaliar 
melhor nossos companheiros de jornada e, então, teremos melhores 
condições de encontrar oportunidades mais adequadas e ações mais 
indicadas nesse convívio. 



173 
 

Quando não nos detemos nesse autoaprendizado, não 
adquirimos confiança no proceder e não aplicamos os preceitos da Lei 
do Amor (compreensão, tolerância, respeito, compaixão) acabamos por 
interferir indevidamente na vida daqueles que queremos ajudar. 

Talvez vocês estejam se perguntando: “Se eu quero ajudar, se é 
esse o meu propósito, por que minha tentativa de auxiliar pode ser 
interpretada como indevida?” 

É muito importante que reflitamos sobre isso. 

Todos nós estamos envolvidos em uma jornada de aprendizado 
e evolução – intelectual, moral, espiritual. Estamos em estágios 
diferentes nesse processo: alguns mais intelectualizados; outros mais 
evoluídos moral e espiritualmente, apesar de não terem conquistado, 
nessa vida, nível intelectual expressivo. Em síntese, estamos em 
estágios distintos, em condições diferenciadas de aceitação, 
compreensão e prática do que nos sobrevém nessa caminhada 
evolutiva. 

Essa constatação só ocorre com o autoconhecimento e com a 
percepção, ainda que tênue, da Verdade a que se referiu Jesus. 

Com essa percepção sobre a Verdade, teremos condição de ter 
uma perspectiva melhor de como praticar o Amor em auxílio aos 
nossos companheiros de jornada. 

Somos espíritos individualizados, com nossas próprias 
capacidades, idiossincrasias, experiências particulares nessa e em 
outras vidas. O ato de auxiliar exige de nós avaliações individualizadas, 
muito particulares, onde o objetivo e a atitude devem estar em 
consonância com os perfis emocional, espiritual, intelectual do 
destinatário de nossas ações. 

É de se considerar que, muitas vezes entendemos ser o melhor 
para outrem o que acreditamos ser o melhor para nós – avaliação 
decorrente de experiências próprias em circunstâncias semelhantes 
pelas quais passamos. 

Importante lembrar que somos almas individualizadas, com 
experiências distintas ao longo de várias vidas, com valores e conceitos 
bem particulares. Nossas necessidades, por consequência, são 
diferentes, como também nossas percepções sobre o certo e o errado; 
sobre o bem e o mal; o que é importante ou não para o nosso viver; 
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sobre os sonhos que alentamos em nosso Ser mais íntimo; nossos 
valores, até mesmo religiosos. 

Se queremos praticar o Amor em forma de auxílio, devemos 
estar atentos a essas percepções e aplicarmos o autoconhecimento em 
direção ao conhecimento sobre aquele Ser que queremos ajudar. Caso 
contrário, poderemos estar em direção diametralmente oposta à dos 
objetivos que temos em mente. 

Poderemos, com uma ação inoportuna e inadequada, afastar 
esse companheiro de jornada do nosso convívio, perdendo uma 
excelente oportunidade de acolhê-lo fraternalmente e, mais ainda, de 
aprendermos mais sobre como nos relacionar com o diferente, 
enriquecendo o nosso viver e conviver. 

Caso venhamos tentar impor a nossa verdade, poderemos tirar 
do outro a oportunidade de aprender mais sobre si mesmo, pois as 
dificuldades pelas quais esteja transitando podem ser as experiências 
necessárias para sua evolução moral e espiritual. Estaremos perdendo, 
de nossa parte, a oportunidade de aprender a conviver com o que nos 
incomoda, em razão do nosso orgulho e vaidade em acharmos que 
detemos o certo e a verdade em nós. 

Devemos auxiliar sim, sempre. Indistintamente, sem 
condicionamentos emocionais ou preconceituosos. No entanto, nosso 
auxílio deverá alcançar o outro de forma fraterna, amorosa. Devemos 
agir como Paulo nos coloca em sua primeira carta aos Coríntios: 

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não 
tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. (...) 

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, 
mas o maior destes é o amor.” I Coríntios 13:1 e13 
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Ter e compartir 

Tudo que conseguimos acolher em nossas vidas são 
oportunidades abençoadas, pois são instrumentos de 
aperfeiçoamento e de trabalho no bem próprio e no 
daqueles com quem convivemos. 
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Temos, ao longo da nossa jornada, muitas oportunidades de 
colher bênçãos sob as mais variadas formas e conceitos. Seja no 
agregar conhecimento, afeições, ou mesmo bens materiais. 

Pode ser que você me pergunte nesse momento: Como 
reconhecer bens materiais como bênçãos? 

Tudo que conseguimos acolher em nossas vidas são 
oportunidades abençoadas, pois são instrumentos de aperfeiçoamento 
e de trabalho no bem próprio e no daqueles com quem convivemos. 

A grande questão é: nós temos consciência disso; nós utilizamos 
esses bens (emoções, aprendizado, valores materiais ou morais) no 
aperfeiçoamento próprio e no daqueles com quem partilhamos esse 
momento na eternidade? 

O amealhar esses bens é um processo delicado e muito 
importante. Ao longo dessa jornada terrena buscamos cada vez mais o 
Ter, sob de que forma for, e não refletimos sobre a razão pela qual 
oportunidades nos surgem para nos propiciar condições de coletar 
aprendizados, amizades e valores. 

Pensamos que a vida nos proporciona o Ter para tão somente 
usufruirmos e nos deleitarmos com prazer físico e emocional. É uma 
visão estreita e de curto prazo. Não há como manter esse estado de 
alma por toda a eternidade! 

Disse certa vez Mahatma Gandhi: “Aprenda como se você fosse 
viver para sempre. Viva como se você fosse morrer amanhã.” 

Na maior parte das vezes aprendemos e vivemos como se 
fôssemos viver para sempre. Algumas pessoas aprendem e vivem sem 
nem pensar no que virá a ser a sua própria vida. Simplesmente 
prosseguem, um dia após o outro, sem refletir sobre o que estão 
fazendo, bastando a elas somente o usufruir o que têm, buscando o ter 
mais e mais. 

Há também pessoas que acreditam que o Ter não é saudável e 
sim um instrumento de desvio moral no oportunizar levar por caminhos 
de prazer físico e conquistas materiais. 

Enfim, é um assunto complexo e requer muita reflexão para 
compreendermos o quanto esse processo se insere no contexto desse 
caminhar evolutivo e na justiça de Deus em nossas vidas. 
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Jesus, em passagem expressa nos Evangelhos de Mateus 
19:16-24, Marcos 10:17-25 e Lucas 18:18-25, conta-nos sobre o jovem 
que pergunta como deveria proceder para alcançar a vida eterna. 
Responde o Mestre que ele deveria guardar os mandamentos. O jovem 
afirma já cumpre os mandamentos. Jesus então acrescenta que ele, 
para ser perfeito, deveria vender tudo o que tinha e partilhar o valor 
auferido com os pobres. Depois, então, seguir o Mestre. O jovem não 
se sentiu em condições de agir assim e se foi, entristecido. 

Há muitas interpretações sobre essa passagem, uma delas a de 
que não deveríamos manter bens materiais conosco e sim levarmos 
uma vida de pobreza, de penúria. Até mesmo há quem condena as 
pessoas que têm oportunidades de conquistar bens materiais como se 
não cumprissem os conselhos oferecidos pelo Mestre. 

Vale a pena refletir sobre isso. 

Quando em nossas vidas alcançamos a condição de, por fruto do 
nosso trabalho digno e esforço próprio, amealhar bens materiais, 
conhecimento, afeições saudáveis, devemos ter o olhar de as 
oportunidades serem talentos que Deus nos oferece e que devemos 
multiplicá-los em favor da evolução do nosso espírito, bem como 
daqueles com quem trilhamos nessa jornada terrena. 

Coisa alguma que Deus nos proporciona pode ser visto como 
objeto de condenação ou de prejuízo para nosso processo evolutivo. A 
questão é: o que fazemos com os talentos que recebemos; qual a 
atitude que temos no conquistar e no utilizar o que conquistamos? 

Podemos interpretar a passagem em que Jesus aconselha o 
jovem a vender tudo o que tinha, e partilhar o resultado com os pobres, 
como uma forma de aquele jovem perceber o quanto estava ou não 
desprendido de seus bens, ou o quanto estava sob o jugo do Ter com 
seu apego; o nível de aprisionamento em que se encontrava com 
relação ao que imaginava possuir. Na verdade, não possuímos o que 
detemos, simplesmente foi-nos delegado por empréstimo, como 
instrumento de aprendizado e crescimento espiritual. Essa é a verdade. 

Aquele que vê sua riqueza material como algo que deve 
preservar a qualquer custo é um prisioneiro, um escravo desse 
sentimento. 

No entanto, aquele que reconhece nos bens que detém, nessa 
jornada terrena, tão só uma condição que oportuniza ser um 
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instrumento do bem; um propulsor consciente do crescimento da 
sociedade em que está inserido; um multiplicador de talentos, este sim 
encontrou seu caminho de libertação. 

Sob o olhar do processo da evolução do espírito, podemos dizer 
que o escravo dos bens materiais é alguém que se intoxica de orgulho; 
tem enrijecidos seus sentimentos; não encontrou ainda o caminho da 
compaixão e da caridade. Vive para si mesmo sem perceber a 
existência do outro e do intercâmbio necessário entre os seres para o 
encontro da sua própria essência. 

Ao contrário, aquele que tem consciência da importância do 
compartilhar; do perceber a importância do convívio e do aprendizado 
que as trocas de experiências proporcionam; do reconhecer no outro 
seu companheiro de jornada a quem deve oferecer as mesmas 
oportunidades que conquistou, para também alcançar novas 
oportunidades para sua própria evolução, este é um ser livre das 
amarras do orgulho; valoriza seus sentimentos, suas emoções. É um 
Ser compassivo e caridoso, no sentido mais essencial. 

Dedicamos boa parte de nossas vidas na busca pela felicidade e 
pouco percebemos que a felicidade está em ser livre das amarras do 
orgulho, do egoísmo, do apego. 

O alcançar a vida eterna, estar verdadeiramente com o Mestre, é 
encontrar essa liberdade, despojar-se do que o aprisiona aos anseios 
materiais. Encontrar a verdade em sua vida. 

Disse-nos o Mestre certa vez: “Conhecereis a verdade vos 
libertará.” (João 8:32), como também, referindo-se ao Pai: “tua palavra 
é a verdade.” (João 17:17) 

Precisamos buscar a verdade em nossas vidas; partilhar nossas 
conquistas, sejam materiais, emocionais, intelectuais, morais ou 
espirituais - fórmula para encontrar a nossa libertação e condição de 
vida eterna com Cristo. 
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Não vim trazer a paz, mas espada 

Deus de amor e bondade, possamos aprender a cada dia 
a razão de nossa jornada – aprender, compartilhar e 
evoluir. 

Sintamos nos corações a nossa verdadeira essência e 
façamos brilhar a luz que ali habita. 

Sejamos apóstolos do Mestre pregando, principalmente 
com o nosso exemplo, os ensinamentos da Boa Nova. 

Paz e luz em nossos corações. Amém 
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“Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer 
paz, mas espada.” Mateus 10:34 

Seria muito interessante começarmos a nossa reflexão a partir do 
contexto em que as palavras de Jesus foram ditas. 

O Mestre chama seus doze discípulos e dá-lhes algumas 
orientações e missões a serem cumpridas: 

- pregar a Boa Nova aos filhos de Israel e falar sobre o reino de 
Deus; 

- curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos e 
autoridade para libertar os doentes do espírito; 

- depender unicamente do seu próprio trabalho e não aceitar 
pagamento pelos benefícios que porventura ofereçam – “(...) de graça 
recebestes, de graça dai.” (Mateus 10:8); 

- saber por onde e com quem anda e, em sendo dignos 
hospedagem e hospedeiro, abençoar a casa em que venham fazer 
morada, oferecendo a paz; 

- serem “prudentes como as serpentes e simples como as 
pombas.” (Mateus 10:16); 

- serem cautelosos e, quando forem retidos pelas autoridades, 
não se preocuparem com o que haveriam de falar, “porque naquela 
hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que 
falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós.” (Mateus 10:19 e 
20); 

- não temer os que matam o corpo, pois não podem matar a 
alma. 

Jesus diz mais: “Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me 
recebe a mim, recebe aquele que me enviou.” (Mateus 10:40) 

Antes de Jesus proferir essas orientações, percorrera cidades e 
aldeias ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando 
doentes e enfermos. 

Observara as multidões enternecendo-se delas por se acharem 
perdidas, sem rumo “como ovelhas que não têm pastor.” (Mateus 9:36) 
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Disse ele aos seus discípulos: “a seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara.” (Mateus 9:37 e 38) 

Muitos que leem este texto do Evangelho perguntam como Jesus 
poderia dizer que não veio trazer a paz e sim a espada (ou a divisão, 
como está em algumas traduções). Por certo é incabível pensar de o 
Mestre, um Ser de amor, compassivo, acolhedor, ser capaz de se 
expressar desta forma. 

Jesus, o Cristo, estaria naquele momento indo além das simples 
palavras. Precisamos ir além da letra para compreender o verdadeiro 
sentido da mensagem que estaria querendo nos passar. 

Por isso é importante refletirmos sobre o contexto em que está 
inserida essa passagem no Evangelho. 

Os discípulos precisavam estar preparados para o exercício do 
apostolado e conhecer um pouco das dificuldades que iriam enfrentar e 
como procederem nessas circunstâncias. Por isso Jesus, sabedor dos 
obstáculos a serem vivenciados, oferecera tantas recomendações, 
orientações e alertas, inclusive quanto à hostilidade dos opositores à 
nova doutrina.  

Uma das missões dos discípulos era a de propagar a Boa Nova 
às ovelhas perdidas de Israel. Àqueles que ainda não haviam acolhido 
os novos ensinamentos trazidos por Jesus. Alguns desses ainda não 
seguiam o Mestre por não terem tido a oportunidade de tê-lo conhecido, 
mas outros tantos não haviam acolhido os ensinamentos por não terem 
ainda, em seus corações, sensibilidade para compreenderem o quão 
importante seriam esses em suas vidas. 

Muito difícil para todos nós acolher sem restrições o que nos é 
novo. Estando arraigados a antigos conceitos, nós resistimos muito em 
aceitar a mudança, principalmente quando esses conceitos 
representam alterações radicais em nossas vidas. 

Quando uma nova ideia se apresenta sem importância ou 
validade, ninguém se importa com ela e segue como se nada houvesse 
acontecido. 

No entanto, quando as ideias apresentadas, os novos conceitos 
e valores, se mostram como bases sólidas para um futuro mais 
promissor e divergente do “status quo”, seus antagonistas, por 
pressentirem o perigo que possam representar para o poder, a 
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autoridade vigente, reagem e se lançam contra ela e aqueles que 
representam a promoção dessas mudanças. 

Os ensinamentos de Jesus proporcionavam reflexões profundas 
e interferiam intensamente nas convicções religiosas, comportamentos 
sociais e legais da época. 

Quanto mais profundas e intensas são as novas ideias, mais 
resistência e oposição promovem na sociedade em que são 
apresentadas. As pessoas procuram desqualificar, denegrir e expulsar 
aqueles que buscam promover os novos conceitos, novos valores. 

Não é difícil compreender isso considerando que Jesus, o Cristo, 
foi negado, julgado e condenado por seus próprios pares, 
representantes do Sinédrio, o tribunal judaico. 

A mensagem do Mestre abria um novo horizonte para aqueles 
que estavam sensíveis a acolher o amor, o respeito, a compaixão, a 
ética nas relações interpessoais, justiça, igualdade, inclusão, harmonia. 
No entanto, aqueles que detinham o poder, por não quererem abrir mão 
do prestígio, da autoridade, da supremacia sobre os menos 
favorecidos, tentaram a anulação das novas ideias matando o 
idealizador. 

Não compreenderam que estavam diante de algo muito maior do 
que o próprio propagador da ideia. A Boa Nova tinha vindo para ficar e 
fincar raízes profundas no mundo não só daquela época, mas por toda 
a eternidade. 

Matar o homem não implicou em matar a ideia. Pelo contrário, 
muito mais força proporcionou à mensagem que fora exposta. A 
grandeza do espírito de Jesus, o Cristo, a brandura como vivenciou 
toda a experiência a ele imposta, a compaixão expressa em todos os 
momentos em que viveu, em corpo, no Planeta, só fez com que sua 
mensagem se mostrasse verdadeira, se fizesse mais confiável e crível 
para todos, naquela ocasião e até hoje entre nós. 

Os apóstolos experimentaram também, enquanto cumpriam as 
recomendações do Cristo, muitas dificuldades, restrições, oposições, 
violências físicas e emocionais. Todos eles dispostos a morrer pela 
confiança que tinham nos ensinamentos de Jesus, o Cristo. Tiago e 
Mateus foram mortos pela espada; Pedro e André foram crucificados; o 
outro Tiago foi espancado até a morte ao se recusar a negar sua fé em 
Cristo; Bartolomeu (também chamado Natanael) foi chicoteado até a 
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morte; Tomé foi atingido por uma lança durante uma de suas viagens 
missionárias; Matias foi apedrejado e decapitado; Paulo foi torturado e 
decapitado. 

Os que detêm o poder da autoridade e dos valores materiais 
receiam novos ideais que possam proporcionar um novo olhar para 
aqueles que lhes estão sujeitos, pois, ao se lhes abrirem os olhos, uma 
nova semente germina, um novo horizonte se descortina, uma nova 
força geradora lhes surgem e a mudança se faz clara e promissora. 

Por muitos séculos o mundo vivenciou situações de extrema 
violência. Violência essa em nome de uma doutrina denominada, por 
seus dirigentes, de Cristã. Longe disso, na verdade, pois o Cristo só 
pregou o amor, a fraternidade, a caridade; vivenciou ele mesmo, 
intensamente, todos estes preceitos, sem nunca abdicar dos seus 
princípios, em qualquer circunstância. 

Quando Jesus afirmou: “Não penseis que vim trazer paz à terra; 
não vim trazer paz, mas espada.”, ele tão somente anteviu o que viria 
acontecer, pois esses acontecimentos eram inevitáveis em razão do 
nível de espiritualização em que a Humanidade terrena ainda se 
encontrava. 

Podemos observar, ainda hoje, que a Humanidade mantém um 
nível de espiritualização muito aquém do que seria desejável. Estamos 
vivendo, por enquanto, em um Mundo de Expiação e Provas, desejando 
migrar para o de Regeneração. Muito temos a aprender e exercitar os 
ensinamentos do Cristo, nosso Mestre maior. 

Ainda podemos encontrar dissenções religiosas, onde cada um 
se acredita detentor da verdade e dos meios de salvação das almas. 
Muitos se acham com o poder de revogação dos chamados pecados, 
quando todos nós, com raríssimas exceções, estamos ainda trilhando o 
caminho do aprendizado básico, elementar, e cometemos os mesmos 
tipos de erros decorrentes do nosso orgulho, vaidade, falta de 
compaixão, exercício incipiente da fraternidade e da caridade. 

Após dois milênios, com relação à Boa Nova temos, muito a 
aprender, apreender e a aplicar em nossas vidas. 

Jesus disse: “Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra 
seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra; e assim os 
inimigos do homem serão os da sua própria casa.” (Mateus 10:35 e 36).  
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Faz-nos crer que ele já previra situações em que pessoas de 
uma mesma família fariam opções diferentes sobre que religião, 
conceitos, valores e princípios filosóficos seguir. A vaidade e o orgulho 
ainda arraigados em nós promoveriam discordâncias e dissenções – a 
espada ou a divisão. 

Não respeitamos as diferenças e cremos ter o domínio sobre a 
verdade. Não percebemos que cada um de nós está em um patamar 
evolutivo distinto dos demais companheiros de jornada. Alguns mais 
intelectualizados, outros mais sensíveis emocionalmente, outros mais 
espiritualizados. 

O importante é compartilhar o que temos de melhor em nós e 
aprender com os irmãos de caminhada o que eles têm para nos 
oferecer e ensinar. Seguirmos juntos, de forma harmoniosa, em nossa 
jornada de evolução. 

A paz tão almejada por todos nós e pregada pelo amado Mestre 
Jesus, acontecerá quando a fraternidade universal suceder ao ódio; a 
luz da fé iluminar as mentes por ora nas trevas do fanatismo. Quando o 
Consolador se fizer verdadeiramente presente em nossos corações e 
nos conscientizarmos da essência do sentido das palavras do Cristo e 
os homens, então esclarecidos, compreenderão que somos todos 
irmãos, filhos de um mesmo Pai... Deus. 
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Provas de fogo 

“E o fogo provará qual seja a obra de cada um.” — 
Paulo. (I Coríntios 3:13) 
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Estamos sempre enfrentando alguma prova no decorrer de 

nossas vidas, seja de forma física, emocional ou até mesmo espiritual. 

Quando produzimos algo, fazemos algum trabalho criativo, por 
exemplo, queremos por à prova nossa realização para conferir se ela 
passa por testes necessários para que, então, venhamos a liberar 
nossa obra consciente de que resistirá ao uso que lhe cabe. 

Assim também na vida de cada um de nós. Seguimos nossa 
jornada terrena aprendendo lições, exercitando nosso aprendizado da 
forma que nos é possível e, de quando em vez, somos colocados a 
provas e, se observadores ao que nos ocorre, verificamos se 
efetivamente aprendemos algumas lições e o quanto resistimos às 
intempéries a que somos submetidos. 

É nesses momentos que podemos nos avaliar e, a partir das 
observações, traçar planos de desenvolvimento das nossas condições 
espirituais, emocionais e físicas. 

Em o livro Medicina da Alma, Joseph Gleber, refletindo sobre 
dor e sofrimento, nos fala que a dor tem várias procedências e elenca 
duas em especial para nos proporcionar uma panorâmica sobre o 
assunto: dor como resultado natural do processo evolutivo e dor-
resgate. 

É interessante traçarmos alguns aspectos desses dois tipos de 
provas, na forma de dor, que ocorrem em nossa jornada terrena. 

Dor como resultado natural do processo evolutivo 

É a dor resultante do esforço para superar as imperfeições nas 
manifestações do nosso temperamento e tendências. A busca pelo 
nosso melhoramento espiritual e moral. É comum depararmo-nos com 
diversas situações que nos constrangem em razão de nossos valores, 
conceitos, preconceitos, como também por cobranças impostas pelo 
círculo social em que estamos inseridos. Queremos progredir moral e 
espiritualmente, mas ainda nos sentidos frágeis para vencer 
deficiências ainda existentes em nosso perfil moral. 

Queremos progredir, mas sentimo-nos ainda sem condições de 
avançar como gostaríamos. Surge, então, o sofrimento resultante dessa 
dor. 
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Joseph Gleber compara esse processo com o esforço que o 
verme empreende para vencer os obstáculos desde as entranhas da 
terra em direção à luz dos raios solares. Assim somos nós, vencendo 
as dificuldades que nos surgem na busca pela luz dos raios da 
compreensão, compaixão, do amor, da proximidade cada vez maior do 
exercício do Evangelho em nossas vidas. 

Dor-resgate 

Ao longo da nossa existência em corpo, cometemos vários 
deslizes da mais variada ordem. Chega o momento em que tomamos 
consciência dos nossos erros e, de alguma forma, intencionalmente ou 
não, somos submetidos a situações que visam a corrigenda necessária. 

Somos submetidos a experiências que irão proporcionar 
oportunidades de reflexão, refazimento de nossas ações, resgate do 
Ser espiritual que, como disse Jesus certa vez, tem a luz divina em si. 

Essas oportunidades em forma de dores, sejam físicas, 
emocionais ou espirituais, são resultantes de nossas condutas 
equivocadas (em passado recente ou remoto). 

É a ação corretiva da lei da harmonia universal, a que damos o 
nome de carma ou lei da ação e reação – reajustamento do 
comportamento humano com a reforma do Ser que promoveu o 
desequilíbrio. 

As provas decorrentes de nossas ações equivocadas – dor-
resgate – poderão ser em forma de enfermidades físicas ou psíquicas, 
das mais diversas naturezas. É a correção da parte para a harmonia do 
todo. 

Muitas vezes ouvimos que para nos elevarmos espiritualmente 
precisamos sofrer, ou até mesmo que sofrer é sinal de elevação. É um 
equívoco pensar assim. A dor, ou o sofrimento, são sinais que nos 
despertam para a consciência de que algo está ou esteve errado 
conosco, são como indicadores para um caminhar de reconstrução de 
uma vida que em um passado recente, ou remoto, esteve em 
desarmonização, por atitudes inadequadas de nossa parte. 

Esse processo de dor-resgate não constava dos planos da 
Consciência Suprema em relação a nós, seus filhos. Resulta da 
colheita obrigatória que será proporcional ao que foi semeado. 
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As experiências que vivenciamos, nesse caso, se bem 
conduzidas e bem aproveitadas como aprendizado, certamente irão 
promover a grande mudança de que necessitamos para acertar o nosso 
caminhar e alcançar o nosso aprimoramento moral e espiritual. 

No entanto, se nos mantivermos na resistência à mudança; não 
aceitarmos as dores-resgate como estímulo ao reajustamento de 
nossos valores e conceitos; se não buscarmos o aprendizado que 
essas experiências se prestam a nos oferecer, o processo poderá ser 
razão de queda e estagnação na jornada de elevação do espírito. 

É importante que estejamos conscientes de que muitas das 
dificuldades e resultados de nossas ações a que possamos denominar 
de insucessos são, na realidade, a atuação da lei da harmonia universal 
em nossas vidas – a tentativa de nos direcionar ao cumprimento de 
compromissos que assumimos em outros planos. Resgatar nosso 
caminho de evolução espiritual com o despertamento da nossa 
consciência. 

Muitas vezes os brilhos das conquistas materiais, posição de 
destaque na sociedade e elevação intelectual não suportam as provas 
de fogo que são, sobremaneira, movimentos purificadores de nossas 
mazelas espirituais. 

Não devemos, no entanto, sentirmo-nos desanimados por, no 
mais das vezes, verificarmos serem ainda frágeis nossas forças nessa 
busca pela elevação moral e espiritual. O Cristo conhece nossas 
potencialidades e nos aguarda. Ele nos auxilia nessa caminhada em 
busca do caráter, do amor, da fé, paciência e esperança, conquistas 
para a vida eterna. 

É imprescindível, porém, cumprirmos o nosso papel de 
aprendizes, conquistando experiências necessárias ao nosso 
aprimoramento. No momento oportuno, veremo-nos vitoriosos à frente 
de nossas provas de fogo, mostrando nossas qualidades espirituais 
conquistadas no esforço de subirmos a partir das profundezas de 
nossas imperfeições em direção aos raios da compreensão, 
compaixão, do amor, da proximidade cada vez maior do exercício do 
Evangelho em nossas vidas. 
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