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Em honra da liberdade
"Tende cuidado para que ninguém
vos faça presa sua, por meio de
filosofias e vãs sutilezas, segundo
a tradição dos homens, conforme
os rudimentos do mundo, e não
segundo o Cristo.” –Paulo. (Cl
2:8.)
Importante nos cuidarmos na travessia pelos
caminhos em nossa jornada terrena.
Muitas vezes somos convidados a experiências
que nos parecem terem fundamentos e princípios a
que devemos prestar honras e acolher como
caminhos a serem seguidos.
Muitas são as palavras a nos serem oferecidas e
muitas são as luzes a se fazerem brilhar aos
nossos olhos.
Ficamos muitas vezes inseguros, por não nos
cuidarmos quanto a escolhas que fazemos, ainda
que conheçamos os ensinamentos do Mestre sem,
no entanto, prestarmos atenção a seus
fundamentos, ficando à superfície do que os
Evangelhos nos apresentam como referências para
o nosso caminhar.
Nossa viagem espiritual não se restringe à
vivência em corpo material, alternam por períodos
no corpo e no plano sutil. Sempre oferecendo-nos
oportunidades importantes para nosso processo e
precisamos estar atentos a todas elas,
enriquecendo nossas capacidades de observação,
aprendizado,
desenvolvimento
intelectual
e
espiritual.
Durante esse trajeto por vários planos, por certo
passaremos por experiências que nos oportunizam
o observar, o aprender. Sermos sensibilizados a
escolher caminhos com valores, momentos ora
benéficos à nossa evolução, em outros momentos
sermos abordados e direcionados à indisciplina ou,

até mesmo, ao desistir do caminhar à luz dos
ensinamentos do Mestre.
Diz-nos Emmanuel em o texto “Opiniões”:
- “Indubitavelmente, muitas pessoas existem de
parecer estimável, às quais podemos recorrer
nos momentos oportunos, mas que ninguém
despreze a opinião da própria consciência,
porquanto a voz de Deus, comumente, nos
esclarecerá nesse santuário divino.”
Precisamos
buscar
nossos
próprios
entendimentos, tendo como referência os
ensinamentos do Mestre. Estarmos atentos aos
valores das palavras e dos fundamentos.
Muitas
vezes
seremos
abordados
por
companheiros de jornada com princípios religiosos
e filosóficos aparentemente sustentados em
fundamentos do Evangelho ou de grandes
estudiosos da ciência e da filosofia.
Importante
que
tenhamos
embasamento
suficiente para termos nossos próprios conceitos e
entendimentos. Para tanto, precisamos estudar,
pesquisar,
desenvolver
capacidade
para
entendimento e busca de conclusões sustentáveis
diante da luz que o Mestre nos proporcionou com
seus ensinamentos.
A razão de ser útil nosso próprio entendimento é não
estarmos fragilizados intelectual e espiritualmente diante
de ‘falsos profetas’, como nos alertou o Mestre.
Alerta-nos Emmanuel, no texto base deste Estudo:
- “Serás surpreendido a cada passo pelos

sofistas da Religião, pelos falsários da
Filosofia, pelos paranoicos da Ciência e pelos
dilapidadores da História, empavesados nas
engenhosas criações mentais em que
encarceram a própria vida, buscando atrelar-te
o pensamento ao carro da argumentação
filauciosa a que se acolchetam, famintos de
louvor e da vassalagem.”

1

Quando nos deixamos levar por entendimentos
disponibilizados por companheiros de jornada, que não
se dispuseram ao aprendizado elevado, e sustentado por
ensinamentos cristãos, com interesses escusos de nos
afastar dos princípios do amor, do respeito, da ética.
Muitas vezes apresentando princípios científicos ou
filosóficos de forma a distorcer a verdadeira essência do
que a ciência e a filosofia intentam por nos oferecer para
nosso entendimento profícuo e importante para o
desenvolvimento intelectual, o que nos proporcionará
condições de um entendimento profundo e valioso para o
aprendizado e compreensão de valores intelectuais,
necessários e muito importantes para melhor podermos
interpretar qualquer estudo em sua essência e valor.
Principalmente os ensinamentos do Mestre Jesus. Estes
por vezes complexos e profundos. Exigindo de nós mais
compreensão e entendimento para que venhamos a
efetivamente alcançarmos a forma mais efetiva de
seguirmos o caminho da compreensão sobre o bem, a
ética, o amor, o respeito, abrirmos nosso coração para o
autoconhecimento, o perdão, o autoperdão.
Emmanuel ainda nos alerta para estarmos atentos ao
que acolhemos ao nosso coração. Não nos deixarmos
envolver de tal forma a nos tornarmos presas, levados a
ideias desequilibradas.
Diz ainda Emmanuel: “Jesus deseja te faças livre
para a conquista da própria liberdade.
Devemos procurar nosso caminhar à Luz do
Evangelho, dos princípios da liberdade de pensamento,
discernimento quanto a alternativas disponibilizadas no
caminhar intelectual e espiritual.
Ter em Jesus nossa referência, sempre. Sejamos
nossos próprios construtores da liberdade de
pensamento, de entendimento. Conquista da própria
liberdade.
Não nos deixemos limitar a “capacidade de sentir e
pensar, empreender e construir”.
Jesus, o Cristo, capacitou-nos a desenvolver o amor
e a sabedoria, a emoção e o entendimento, a iniciativa e
o trabalho. Somos Seres emancipados para a busca e
desenvolvimento tanto como Ser espiritual e também
como Ser Humano.
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O processo evolutivo, físico, intelectual e espiritual é
fator importante para alcançarmos condição do Ser
almejado quando criados.
Enfatiza Emmanuel ao finalizar suas reflexões,
“convertendo-nos em filhos emancipados da Criação,
para que tenhamos não apenas vida, mas Vida
Santificada e Abundante.”

www.eldaevelina.com/EmHonraDaLiberdade/
Link para a palestra no Youtube

Link no Youtube para a Reflexão fina
https://youtu.be/z_FZqxuy7qc

Estudo virtual postado no Facebook
https://www.facebook.com/geaef/
“Acautela-te no trato com todos os que tudo
te pedem, no campo da independência
espiritual, limitando-te a capacidade de
sentir e pensar, empreender e construir, ...
quando o Cristo de Deus, tudo nos dando
em amor e sabedoria, nos ampliou a
emoção e o conhecimento, ... convertendonos em filhos emancipados da Criação, para
que tenhamos não apenas vida, mas Vida
santificada e abundante.”
Em honra da liberdade, no livro Palavras
de vida eterna, Emmanuel, por Chico
Xavier
Estudo oferecido por
Elda Evelina Vieira
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