O Livro dos
Questão 302

Espíritos

-

A identidade necessária à existência da simpatia perfeita
apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou
também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos?
“Na igualdade dos graus de elevação.”
Pergunta: 302
Autor: Allan Kardec
Livro: O Livro dos Espíritos

O Consolador - Questão 139
Se na luta da vida terrestre existem circunstâncias, por toda
parte, qual será a melhor de todas, digna de ser seguida?
Em todas as situações da existência a mente do homem defronta
circunstâncias do determinismo divino e do determinismo
humano.
A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do
primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se
essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral,
muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da
personalidade.
Em

virtude

dessa

característica,

o

homem

está

sempre

habilitado, em seu íntimo, a escolher o bem definitivo de
todos e o contentamento transitório do seu “eu”, fortalecendo
a fraternidade e a luz, ou agravando o seu próprio egoísmo.
Pergunta: 139
Livro: O Consolador
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier

Abençoa
Jesus lhe diz: Não te digo que até sete, mas até setenta
[vezes] sete.
Mateus 18:22
Deixa que a bênção de Deus te ilumine o coração para que
saibas abençoar.
Ninguém prescinde do amor para viver.
Observa os que marcham, desdenhosos, ignorando-te a presença,
habituados à convicção de que o ouro pode comprar a
felicidade.
Abençoa-os e passa.
Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhes
infligirá o derradeiro travo de angústia.
Vês, inquieto, os que se desmandam no poder.
Abençoa-os e passa.
Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os
arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do
esquecimento.

Contemplas, espantado, os que são portadores de títulos
preciosos, a te exigirem considerações e tributos especiais.
Abençoa-os e passa.
O tempo cobrar-lhes-á aflitivo imposto da alma pelas
distinções que lhes conferiu.
Ouves, triste, os que injuriam e amaldiçoam.
Abençoa-os e passa.
São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as
próprias fraquezas.
Fitas, admirado, os que fazem tábua rasa dos mais altos
deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a
vitalidade lhes robustece o corpo jovem.
Abençoa-os e passa.
Amanhã, surgirão
entendimento.

acordados,

em

mais

elevado

nível

de

Se alguém te fere, abençoa.
E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez.
Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque
a justiça integral é de Deus e todos viverão para conhecê-la.
Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque
teu filho viverá.
Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus
pais, porque teus pais viverão.
Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu
companheiro, porque continuará ele vinculado à existência.
Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que perseguem e
caluniam, porque todos eles viverão.
Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre.
Basta a vida para retificar os erros da consciência.
Inquirido, certa vez, pelo Apóstolo quanto ao comportamento

que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus:
— “Perdoarás não sete vezes mas setenta vezes sete.”
Com isso o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa
vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como
fogo nas próprias mãos.
Título: Abençoa
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
segundo Mateus

O Livro dos
Questão 243

Espíritos

-

E o futuro, os Espíritos o conhecem?
“Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado.
Muitas vezes, apenas o entrevêem, porém nem sempre lhes é
permitido revelá-lo. Quando o vêem, parece-lhes presente. À
medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o
Espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e
apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não
pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça,
preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja
integrado nele.”
a) – Os Espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm
conhecimento completo do futuro?

“Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano
Senhor e ninguém O pode igualar.”
Pergunta: 243
Autor: Allan Kardec
Livro: O Livro dos Espíritos

O Consolador - Questão 163
Pode alguém se fazer artista tão-só pela educação
especializada em uma existência?
A perfeição técnica, individual de um artista, bem como as
suas mais notáveis características, não constituem a
resultantes das atividades de uma vida, mas de experiências
seculares na Terra e na esfera espiritual, porquanto o gênio,
em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais
diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a
perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes
florações da espontaneidade

Pergunta: 163
Livro: O Consolador
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier

Socorro e concurso
Perguntava-lhes: Quantos pães tendes? Disseram: Sete.
Marcos 8:5
Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não
pergunta aos companheiros: “de quantos pães necessitamos?”
mas, sim, “quantos pães tendes?”
A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar
os discípulos para a necessidade de algo apresentar à
Providência Divina como base para o socorro que suplicamos.
Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas,
mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe
ofereciam.
O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração.
Não vale rogar as concessões do Céu, alongando mãos vazias,
com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção
de que carecemos, apresentando, em nosso favor, as
possibilidades ainda que diminutas de nosso esforço próprio.
Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços
no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os
talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio.
Decerto, o Senhor operará maravilhas, no amparo a todos
aqueles que te partilham a marcha…
Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social
em que te situas e exaltará o templo doméstico em que
respiras…

Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que
já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do
progresso e para a vitória do bem.
Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não
prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve
encontrar em ti.
Título: Socorro e concurso
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
segundo Marcos

O Livro dos
Questão 244

Espíritos

-

Os Espíritos vêem a Deus?
“Só os Espíritos superiores o vêem e compreendem. Os
inferiores o sentem e adivinham.”

a) – Quando um Espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou
permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem Dele?
“Ele não vê a Deus, mas sente a Sua soberania e, quando não
deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como
por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes
vós mesmos pressentimentos, que se vos afiguram avisos
secretos, para fazerdes, ou não, isto ou aquilo? O mesmo nos

acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que,
sendo mais sutil do que as vossas a essência dos Espíritos,
podem estes receber melhor as advertências divinas.”

b) – Deus transmite diretamente a ordem ao Espírito, ou por
intermédio de outros Espíritos?

“Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus,
é-lhe necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por
intermédio dos Espíritos imediatamente superiores em perfeição
e instrução.”
Pergunta: 244
Autor: Allan Kardec
Livro: O Livro dos Espíritos

Eleita nova diretoria do Dias
da Cruz 2018/2019
Associados se reuniram nesse sábado (20) para juntos votarem e
elegerem a nova gestão de trabalho para os próximos dois anos
do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz. A primeira
chamada aconteceu às 17h, e a segunda às 17h30, com metade dos
sócios, mais um. Por unanimidade, foram eleitos para as
seguintes tarefas:

Presidente: Paulo Afonso Eberhardt;
Vice-presidente: Ailana Maria Valadares Algarve;
1° secretário: Sérgio Luís Algarve;
2° secretário: Zoraia Zucchetti Sonda;
1° tesoureiro: Elenita de Fatima Dal Magro;
2° tesoureiro: Suzana Pires de Oliveira.
O processo foi marcado por grande harmonia e ao fim,
trabalhadores, principalmente os mais antigos, se emocionaram
com o momento que marcou a continuação das tarefas. Em 25 de
dezembro de 2015, o Dias da Cruz completou 80 anos de
fundação, sendo homenageado na Câmara de Vereadores de Passo
Fundo pelo trabalho junto a comunidade.
O presidente, Paulo Eberhardt, destaca que o trabalho será
novamente pautado pela divulgação do Espiritismo na cidade,
região e RS, da ajuda ao próximo, atendimento aos que procuram
orientações a base dos ensinamentos do Cristo, além dos
estudos da Doutrina Espírita para as crianças, jovens e
adultos.

O Consolador - Questão 13
As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do
mundo?
Isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os
elementos do cenário, para o desenvolvimento da vida no
planeta, vo-lo comprova.
A algumas dezenas de quilômetros foram colocados os
revestimentos do ozônio, destinados a filtrar os raios
solares; dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Da
atmosfera recebe a maior porcentagem de nutrição para o
entretenimento das células.
E como o nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de
redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um
homem, na manutenção da sua vida orgânica. Necessita de
regular quantidade de oxigênio, quinze gramas de azoto
(alimentar) e quinhentos gramas de carbono (alimentar).
O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas ;
quanto ao azoto e ao carbono, é pela obtenção que o homem luta
afanosamente na Terra, recordando-nos a exortação dos textos
sagrados ao espírito que faliu – “comerás o pão com o suor do
teu rosto”.
O problema básico da nutrição, nessa conta de química, é uma
reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado
expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste
mundo.
Pergunta: 13
Livro: O Consolador
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier

Edificações
Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade
situada sobre um monte.
Mateus 5:14
O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os
homens se edifiquem no exemplo do Senhor.
Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande
imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra
a realizar. 3 Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de
tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando
o ensejo de alcançar os bens supremos para si.
Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre
gratificações da existência humana, porquanto o recurso
bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos
obstáculos, perplexidades e sombras do caminho.
O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os
discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades
edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. 6 A fim de
que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade
na vida, é indispensável que se eleve ao monte da
exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa,
apresentando-se a todos na categoria de construção cristã.
Tal cometimento é imperecível.
O vaivém das paixões não derruba a edificação dessa natureza,
as pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus
fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime
rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros

mártires do Cristianismo semearam a fé.
Título: Edificações
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
segundo Mateus

