
Em ti mesmo - Reflexões 

Muitas vezes nos flagramos sem ideias. A 
criatividade parece estar adormecida, letárgica. 

Por vezes, isso acontece comigo quando se 
trata de fazer algum texto ou uma arte. São tarefas 
que quero e preciso cumprir. 

Preciso falar sobre o tema Compromissos. E 
o escrever algo sobre este tema é uma tarefa 
importante neste momento. 

Discorrer sobre o quanto importa sermos ativos 
e mostrarmo-nos sempre úteis. 
Depois de tentar inúmeras vezes começar a expor no 
"papel" (1) as ideias, organizar meus pensamentos, 
escolher as palavras, estava com dificuldade de 
começar a escrever a respeito deste tema, mas 
resolvi começar assim mesmo, como que colocando o 
que porventura viesse a me ocorrer na mente, quase 
aleatório. 

Por vezes, meu pensar e elaborar acontece 
assim, não obstante, de uma forma geral, bem 
organizada e seguindo um sistema de trabalho lógico. 
Mas este, resolveu acontecer assim. Essa é uma 
maneira de demonstrar confiança na minha 
determinação e vontade de realizar este trabalho. Há 
algo em meu íntimo que me impulsiona a deixar o 
meu pensamento como que livre para se expor e 
criar. 

Nossas atitudes, no desenvolvimento de algo, 
devem ter, em primeiro lugar, determinação e vontade 
de realizar. Organizar um método de desenvolver a 
tarefa, ter objetivos claros, escolher meios que tornem 
factível o produto final. Por vezes, não é no singular, 
é no plural – metas a serem cumpridas. Mesmo que o 
objetivo tenha, aparentemente, um só objetivo final, 
com certeza entre o começar e o realizar deverão 
ocorrer inúmeras providências intermediárias. 

Qual é mesmo a minha missão aqui? Falar 
sobre Compromisso, sobre vontade, confiança e fé 
no nosso trabalho. 

Creio que a situação que descrevi acima tem a 
ver com o próprio tema a ser desenvolvido. Senti 
dificuldades, tive dúvidas de como realizá-lo, 
inseguranças também. No entanto, estou aqui a abrir 
caminho para a elaboração de ideias. Enquanto 
divagava, ideias foram surgindo e, a partir de agora, 

tomo o auxílio de um dos livros “alicerces” do 
Espiritismo – O Livro dos Espíritos: Questão 675: 
“Toda ocupação útil é trabalho.”. 

Vamos trazer, para consolidar nossas reflexões, 
as Questões 674 e 677 também do Livros dos 
Espíritos: 

674. “A necessidade do trabalho é lei da 
Natureza?” 

R. “O trabalho é lei da Natureza, por isso mesmo 
que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o 
homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as 
necessidades e os gozos.” 

677. Por que provê a Natureza, por si mesma, a 
todas as necessidades dos animais? 

R. “Tudo em a Natureza trabalha. Como tu, 
trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo 
com a inteligência de que dispõem, se limita a 
cuidarem da própria conservação. Daí vem que do 
trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do 
homem visa duplo fim: a conservação do corpo e do 
desenvolvimento da faculdade de pensar, o que 
também é uma necessidade e o eleva acima de si 
mesmo. 

Quando digo que o trabalho dos animais se cifra 
no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao 
objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo às 
suas necessidades materiais, eles se constituem, 
inconscientemente, executores dos desígnios do 
Criador e, assim, o trabalho que executam, também 
concorre para a realização do objetivo final da 
Natureza, se bem quase nunca lhe descubrais o 
resultado imediato.” 

Podemos nos flagrar, por vezes, pensando que 
talvez não estejamos sendo úteis. Que o trabalho que 
realizamos esteja sendo estafante e sem efetivo 
resultado. 

Precisamos pensar melhor a respeito. 
Levando em consideração que trabalho é toda 

tarefa útil... pensemos a respeito de algumas 
atividades do nosso dia a dia: 
- acordamos pela manhã, fazemos nossa higiene 

pessoal, tomamos café da manhã – trabalhamos de 
forma a nos mantermos em condições de realizar 
nossas tarefas do dia; 

- vamos para o trabalho, ou para atividades relacionadas à 
conquista de novos conhecimentos – trabalhamos em 
busca da evolução intelectual;  

- à noite (dependendo da rotina de cada um) temos nossa 
oportunidade de descanso e relaxamento – trabalhamos 
para manter nossa “máquina”, o corpo, em condições de 
manter sua rotina diária, muitas vezes estafantes, física e 
mentalmente. 

Podemos buscar vários exemplos que nos levam a 
identificar oportunidades de trabalho, além daquele que visa 
a nossa subsistência material. 

Para a realização de qualquer tarefa, seja 
profissional, intelectual, até mesmo as de responsabilidade 
familiar, precisamos ter confiança em nós mesmos, nas 
nossas habilidades, potencialidades para realização de 
tarefas nos mais variados campos de trabalho em que 
estejamos inseridos. 

Importante estarmos conscientes de que não 
deveremos ficar à espera de que algo aconteça sem as 
nossas mobilizações para alcançar objetivos, atingir metas, 
sejam quais forem. 

Citando Emmanuel no Cap. 14 do livro Caminho, 
Verdade e Vida (2): 

“Os que, no entanto, permanecem desalentados 
quanto às suas possibilidades, esperando em promessas 
humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem 
finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem 
ancoradouro. 

(...) 
Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo; não 

dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do 
filho para realizar.” 

Um outro alerta que nos traz Emmanuel é de que não 
devemos realizar tudo por nossos familiares, tirando deles a 
oportunidade de desenvolver suas “faculdades mais 
brilhantes”. 

Mais uma vez citando Emmanuel: 
“Por que te manterás indeciso, se o Senhor te 

conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, 
porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, 
deves confiar em ti mesmo, diante d’Ele.” 

E aqui creio ter concluído o trabalho que, no início 
parecia não querer dizer a que veio, mas a minha 
determinação e vontade fizeram com que chegássemos a 
conclusões interessantes a respeito do tema: Em ti mesmo. 
Que poderíamos interpretar como sendo: faça você mesmo 



o que tem de ser feito. Confie e siga em frente. Deus 
confiou em você ao oferecer esta tarefa... confie 
então em si mesma e siga em frente com os 
instrumentos que tem à mão e na mente. 

(1) Figura simbólica nesses dias de escritos digitais. 
(2) Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, por Chico 

Xavier, FEB Editora 
 

Desistir ou agir 

A oscilação, a insegurança, o desânimo... creio 
que estão presentes em todos nós. Em alguns estão 
camuflados na raiva, no ódio, na insensatez, no 
descalabro de muitos sonhos e anseios. 

Temos, então, que decidir pelo lado que menos 
nos agoniza. Aquele que nos oportuniza encontrar um 
pouco da segurança ao que queiramos nos apegar, 
para não cairmos no mar de maiores lamentações. 

Não podemos ter medo, temos de confiar. Confiar 
em nós mesmos e na lucidez que plantamos ao longo 
da nossa história. Saber que temos conteúdo 
adquirido nas escolhas. Também nas decepções e 
nas advindas dos acertos e das alegrias. 

São sementes que germinaram desse plantio e 
deverão florescer a partir da adubagem realizada pela 
confiança, pela esperança e pela fé. 

São nossos baluartes construídos com coragem e 
determinação. 

Se a insegurança nos fragiliza... recolhamo-nos 
nos recônditos de nossa Alma fortalecida e 
busquemos aí a coragem e o arrimo em que nos 
apoiarmos para seguir em frente e dizer a nós 
mesmos... não há medo a superar, pois este já foi 
anulado pelo amor e pela fé que existe em mim, Alma 
que não se deixa vencer. 

Reflexões da Alma IV, Elda Evelina, Bookess Editora 

 

 

 

Caminho de Viver (parte final) 
 

Sou Ser eterno e muito ainda a aprender. 
Tenho uma luz dentro de mim 
Que preciso fazer acender. 
Tenho um poder no meu interior 
Que o Mestre afirmou existir. 

Posso ousar persistir 
Em fazer do meu caminhar 

Uma jornada de luz, 
De esperança, de paz e de amor. 

E isto vou me empenhar em conseguir. 

Mil anos ainda podem me exigir 
Para que eu consiga esta meta alcançar. 
O que não posso é desistir 
De esta jornada trilhar. 
Seguirei em frente, vale a pena acreditar. 

Não por recompensas ou glórias, 
Contrapartidas terrenas, tão-somente. 

Elevar-se espiritualmente 
Tem sentido diverso, é transcendente. 

Está além do que alcança hoje nossa mente. 

Confiar é preciso e trabalhar 
Nossa Alma em fazer-se acreditar, 
Ter fé e prosseguir. 
Nos ensinamentos do Mestre se empenhar 
Com força e coragem no caminhar. 

Poema Caminho de Viver, no livro Aprender com o Mestre 
– Sobre o Amor, Elda Evelina Vieira, Bookess Editora 

 

Áudio a partir deste link - www.eldaevelina.com/em-ti-

mesmo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem 
confiar em alguém de seu círculo mais próximo; mas, a 
afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas 
não podem excluir a confiança em si mesmo, diante do 
Criador. 

Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo; não 
dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança 
do filho para realizar. (...)  

Por que te manterás indeciso, se o Senhor te conferiu 
este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque 
se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves 
confiar em ti mesmo, diante d’Ele.” 

Do livro Caminho, Verdade e Vida, Cap. 14, 
Emmanuel, por Chico Chavier 

Reflexão oferecida por 
Elda Evelina Vieira 
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