
Opiniões 

Precisamos prestar atenção a como conduzimos 
nossas ideias, conclusões, decisões.  

Precisamos ter firmeza de propósitos. Convicções em 
nossas formas de pensar. Enfim, mais confiança em 
nós mesmos.  

Se passamos por dificuldades na condução de nossas 
maneiras de ver a vida, fazer análises das 
circunstâncias em que estamos envolvidos e tomar 
decisões… há alguns caminhos que podemos seguir:  

- analisar com muito cuidado o que se apresenta a nós; 

- buscar percepções claras quanto a caminhos 
alternativos para soluções de eventuais problemas a 
serem solucionados; 

- se necessário, ou conveniente, ouvir alguém mais 
experiente no assunto que se faz presente. Não 
necessariamente assumir para si as soluções ou 
ideias apresentadas, mas tê-las como suporte para 
novas reflexões e olhares para o que se apresenta a 
ser resolvido. 

Quando ainda se mantém a insegurança, importante 
nos colocarmos em prece buscando conexão com 
nossa consciência. Nosso Ser interior, canal de 
conexão com o Plano Espiritual, de onde por certo há 
de vir  sugestões de cunho assertivo a nos conduzir ao 
caminho mais seguro e confiável.  

Por vezes, recorremos a companheiros de jornada que 
respeitamos. Consideramos de confiança, e muitos 
realmente merecem nosso crédito.  

No entanto, há outros que não têm a mesma lisura em 
seus propósitos. Em assim sendo, necessário se faz 
termos lucidez e cuidado ao buscarmos apoio para 
tomada de decisões. Quanto mais séria a questão, 
mais cuidado deveremos ter.  

Como se refere Emmanuel no texto Opiniões, é 
possível a muitos, que venham a seguir a mesma 
jornada que nós, não terem a prudência necessária 
para nos aconselhar.  

Também que poderemos estar sujeitos a comentários e 
sugestões advindas de mentes imprudentes, quem 
sabe também desleais. 

Saibamos escolher nossos companheiros de 
caminhada. Sejam leais, conscientes, prudentes, 
sinceros e simples. 

Somos passíveis de sermos alvo de mentes inquietas e 
imprudentes.  

Diz-nos Emmanuel em suas reflexões: 

“O homem da verdade será compreendido apenas, 
em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem 
verdadeiros. O prudente não receberá aplausos dos 
imprudentes.” 

Se nossa jornada segue por caminhos edificantes e 
pautados nos ensinamentos do Mestre, sigamos em 
frente com a consciência tranquila. Não nos 
esmoreçamos e sejamos firmes em nossos propósitos. 

Sejamos cautelosos e atentos ao que nos ocorre à 
volta. 

Muitas opiniões que surgem a nosso respeito têm sua 
origem na inveja, no desconhecimento do que há em 
nosso íntimo, do que pensamos - nossa busca interior 
pelo aprendizado e abertura de novos caminhos.  

A verdade está sempre presente, muitas vezes nós não 
a percebemos.  

Precisamos clarear nossas ideias e deixar fluir o que 
acolhemos como aprendizado. Deixar aflorar o que já 
amealhamos ao longo do nosso caminhar - seja por 
experiências positivas ou até mesmo negativas. Há 
sempre algo a aprender e apreender se nos 
mantivermos sensíveis ao que a vida quer nos ensinar.  

O nosso dever deverá se conciliar sempre com a 
verdade e conexão com os nobres ensinamentos do 
Mestre.   
____________________________________________ 

Sugestões de pesquisa:  

Opiniões – no livro Caminho, Verdade e Vida, Cap. 80, 
Emmanuel, por Chico Xavier 
____________________________________________ 

Link para a palestra – 

https://www.eldaevelina.com/opinioes/ 

 

 

 

 

Opiniões 

“O homem da verdade será compreendido apenas, em 
tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem 
verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos 
imprudentes. 

Emmanuel – Livro Caminho, verdade e vida, Cap. 80. 

Estudo oferecido por Elda Evelina Vieira 

Reunião de 23 de novembro de 2021 

GFEIE - Grupo da Fraternidade Espírita Irmão 
Estêvão – Live no Instagram 

 

 

https://www.eldaevelina.com/opinioes/

