A paciência
A paciência – Um Espírito Amigo (Joanna de Ângelis)
A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos; não vos
aflijais, pois, quando sofrerdes; antes, bendizei de Deus
onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a
glória no céu.
Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis
praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de
Deus.
A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais
fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e,
conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos
que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do
nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência.
A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são
outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir.
Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas
consolações e compensações que, por outro lado, recebemos,
havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas
do que as dores.
O fardo parece menos pesado, quando se olha para o alto, do
que quando se curva para a terra a fronte.
Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu
Ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar,
ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos
fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede
cristãos. Essa palavra resume tudo.
– Havre, 1862.

Título: A paciência
Autor: Um Espírito amigo.
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo

Recomecemos
Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho.
Mateus, 9:16
Não conserves lembranças amargas.
Viste o sonho desfeito.
Escutaste a resposta de fel.
Suportaste a deserção dos que mais amas.
Fracassaste no empreendimento.
Colheste abandono.
Padeceste desilusão.
Entretanto, recomeçar é bênção na Lei de Deus.
A possibilidade da espiga ressurge na sementeira.
A água, feita vapor, regressa da nuvem para a riqueza da
fonte.
Torna o calor da primavera, na primavera seguinte.
Inflama-se o horizonte, cada manhã, com o fulgor do Sol,
reformando o valor do dia.

Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao
trabalho.
É como se tudo estivesse a dizer: “Se quiseres, podes
recomeçar”.
Disse, porém, o Divino Amigo que ninguém aproveita remendo
novo em pano velho.
Desse modo, desfaze-te do imprestável.
Desvencilha-te do inútil.
Esquece os enganos que te assaltaram.
Deita fora as aflições improfícuas.
Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrandonos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade
esquecida, que será sempre uma perda real.
Título: Recomecemos
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Mateus

Companheiros mudos
Mas, vendo [isso], Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir
a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino
de Deus.
Marcos 10:14

Com excelentes razões, mobilizas os talentos da palavra, a
cada instante, permutando impressões com os outros.
Selecionas os melhores
assembleias atentas.

conceitos

para

os

ouvidos

de

Aconselhas o bem, plasmando terminologia adequada para a
exaltação da virtude.
Estudas Filologia e Gramática, no culto à linguagem nobre.
Encontras a frase exata, no momento certo, em que externas
determinado ponto de vista.
Sabes manejar o apontamento edificante, em família.
Lecionas disciplinas diversas.
Debates problemas sociais.
Analisas os sucessos diários.
Questionas serviços públicos.
Indiscutivelmente, o verbo é luz da vida, de que o próprio
Jesus se valeu para legar-nos o Evangelho Renovador.
Entretanto, nesta nota simples, vimos rogar-te apoio e
consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza
não consegue servir em sentido direto.
Comparecem, às centenas, aqui e ali…
Jazem famintos e não comentam a carência de pão.
Amargam dolorosa nudez e não reclamam contra o frio.
Experimentam agoniadas depressões morais, sem pedirem qualquer
reconforto à idéia religiosa.
Sofrem prolongados suplícios orgânicos, incapazes de recorrer
voluntariamente ao amparo da Medicina.

Pensa neles e, de coração enternecido, quanto puderes,
oferece-lhes algo de teu amor, através da peça de roupa ou da
xícara de leite, da poção medicamentosa ou do minuto de
atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e
expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e
padecentes que não podem falar.
Título: Companheiros mudos
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
segundo Marcos

O Livro dos
Questão 913

Espíritos

-

Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical?
Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo mal.
Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há
egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a
extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto
não lhe houverdes destruído a causa.
Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí
é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde
esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar
o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o
egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele
neutraliza todas as outras qualidades.
Pergunta: 913

Livro: O Livro dos Espíritos
Autor: Allan Kardec

Os que não esperaram
Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados.
Mateus 5:4
Não é difícil encontrar, entre os nossos irmãos do mundo,
aqueles que, embora sofredores, não se catalogam entre os bemaventurados, aos quais Jesus se referiu.
São companheiros que se voltam contra os obstáculos
suscetíveis de ofertar-lhes a precisa oportunidade de ascensão
às mais altas experiências.
Muitos deles se acolhem à rebeldia sistemática, contraindo
débitos que os afetam, de imediato.
No Plano Espiritual, vemo-los frequentemente.
São amigos padecentes que, em verdade, passaram pelo crivo do
sofrimento, entrando, porém, nas perturbações decorrentes da
deserção dos deveres que lhes cabiam cumprir.
São irmãos que conheciam o valor dos entraves que poderiam
transpor, a benefício de si mesmos, e acabaram situados nas
sombras da delinquência.
São colaboradores das boas obras que as desfiguraram,
estabelecendo dificuldades para si próprios pela intolerância
para com os outros.

São companheiros que articularam problemas e desafios para
aqueles que lhe hipotecavam confiança e carinho e deles se
afastaram
deliberadamente,
procurando
escapar
às
responsabilidades que eles mesmos escolheram para observar e
viver.
São todos aqueles outros irmãos que preferiram o desespero
diante das provações de que necessitavam para o próprio
burilamento e se enveredaram, conscientemente, através dos
resvaladouros da inconformação e da disciplina, para as
alucinações da angústia e do suicídio.
Realmente, afirmou-nos Jesus:
“Bem-aventurados os que choram porque serão consolados…”
Entretanto que Ele mesmo, Jesus, nosso Divino Mestre e Senhor,
se compadeça de todos os nossos companheiros que conheciam
semelhante promessa e não quiseram esperar.
Sabemos todos que a Infinita Bondade de Deus que nos sustentou
ontem, nos sustentará igualmente hoje e, dentro de semelhante
convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos.
Título: Os que não esperaram
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Mateus

Ao sol da verdade
Quando, porém, aquele vier — o Espírito de Verdade — vos

guiará em toda a Verdade
João 16:13
De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe
agigantam à frente?
Há companheiros que indagam: — “Devemos disputar saliência
política ou dominar a fortuna terrestre?” Enquanto isso,
outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a
greis ou pessoas.
Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão n.°
799, de O Livro dos Espíritos.
Prudente

e

claro,

Kardec

formulou,

aos

orientadores

espirituais de sua obra, a seguinte interrogação: “De que
maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso?” E, na
lógica de sempre, eis que eles responderam:
“Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade,
ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus
verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada
pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do
presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os
prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a
grande solidariedade que os há de unir como irmãos.”
Não nos iludamos, com respeito às nossas tarefas. Somos todos
chamados pela Bênção do Cristo a fazer luz no mundo das
consciências — a começar de nós mesmos —, dissipando as trevas
do materialismo ao clarão da Verdade, não pelo espírito da
força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço,
fraternidade, entendimento e educação.
Título: Ao sol da verdade
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho

Segundo João

Diante do próximo
[O] segundo [é] este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento maior que estes.
Marcos 12:31
O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais
próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da
vida.
No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os
parentes e os hóspedes.
No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o
cooperador e o companheiro.
Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que partilham
conosco a mesma estrada e o mesmo clima.
Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o
triste, as afeições e os laços da solidariedade comum.
Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o
colaborador, o inimigo declarado ou oculto ou, ainda, o
associado de ideais que se expressam por nossos instrutores.
Em toda parte, encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade
de entender e de ajudar.
Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor.

Os santos e os heróis ainda não residem na Terra.
Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e
egoísmo, inteligência e ignorância.
Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma
auréola de rei e uma espada de tirano.
Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor…
Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente…
Por isso mesmo, reafirmou Jesus o velho ensinamento da Lei –
“ama o próximo, como a ti mesmo”…
Título: Diante do próximo
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
segundo Marcos

Vantagens do perdão
Pois, se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso
Pai celestial também vos perdoará
Mateus 6:14
Quando Jesus nos exortou ao perdão não nos induzia
exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao
reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir,
livremente, na construção da própria felicidade.
Registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas
ocorrências da vida prática.

Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal,
interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação
de enfermidade da mente; impediremos a formação de inimigos
que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados
por nossa aspereza ou intolerância; liberar-nos-emos de
qualquer perturbação no tocante a ressentimento; imunizaremos
o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias,
palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los, por nossa
causa, nos despenhadeiros da culpa; defenderemos a tarefa sob
nossa responsabilidade, sustentando-a a cavaleiro de
intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, viessem arrasar
o trabalho que mais amamos; impeliremos o agressor a refletir
seriamente na impropriedade da violência; e adquiriremos a
simpatia de quantos nos observem, levando-os a admitir a
existência da fraternidade, em cujo poder dizemos acreditar.
Quantos perdoem golpes e injúrias, agravos e perseguições
apagam incêndios de ódio ou extinguem focos de delinquência no
próprio nascedouro, amparando legiões de criaturas contra o
desequilíbrio e resguardando a si mesmos contra a influência
das trevas.
Perdão pode ser comparado a luz que o ofendido acende no
caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar, em qualquer
situação, será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio
de nossa própria libertação para a vida imperecível.
Título: Vantagens do perdão
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Mateus

Sigamos com Jesus
Então novamente Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do
mundo; quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da
vida.
João 8:12
Perdidos no vale das sombras, padecíamos dolorosa cegueira
espiritual, quando o Vidente divino veio até nós, fazendo
claridade em nosso caminho para Deus.
O amor e o sacrifício, no trabalho do bem aos semelhantes,
foram a senha de seu apostolado.
Não obstante nossos desvios e enfermidades, apesar das trevas
em que nos mergulhávamos, não nos considerou imprestáveis para
a continuação do reino celeste na Terra.
Estendeu-nos mãos salvadoras e abriu-nos sublime campo de
atividade renovadora.
Por que não imitarmos o exemplo do Mestre, diante dos
companheiros temporariamente privados da luz?
O cego não é inválido, nem inútil. É nosso irmão aguardando
concurso fraterno, a fim de habilitar-se para mais amplo
serviço ao Senhor, à Humanidade e a si mesmo.
Ampará-lo é simplesmente dever.
Auxiliemo-lo, assim, a vencer na jornada sombria, seguindo os
passos d’Aquele que nos declarou há quase vinte séculos: “Eu
sou a luz do mundo — quem me segue não anda em trevas.”
Título: Sigamos com Jesus
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier

Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo João
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-

Têm necessidade de encarnação os Espíritos que, desde o
princípio, seguiram o caminho do bem?
“Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas
lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não
podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos,
conseguintemente sem mérito.”
a) Mas, então, de que serve aos Espíritos terem seguido o
caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida
corporal?
“Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são
muitas vezes a consequência da imperfeição do Espírito. Quanto
menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é
invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá
as torturas que se originam desses defeitos.”
Pergunta: 133
Autor: Allan Kardec
Livro: O Livro dos Espíritos

