Como pedes?
Até agora, não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis a
fim de que a vossa alegria esteja completa.
João 16:24
Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da
oração.
Não prometeu Jesus a resposta do Céu aos que pedissem no seu
nome?
Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes
roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes
surgiram na estrada comum.
Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem
deveria solicitar em seu nome.
Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria
fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo
de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das
manifestações espirituais.
Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo?
Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos
do coração, é atirar ao Divino Sol a poeira das inquietações
terrenas; mas pedir, em nome de Jesus, é aceitar-lhe a vontade
sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos
seja concedido o necessário.
Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime
encontraremos o gozo completo, a infinita alegria.
Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do
mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com

a oração confessam a infantilidade de suas rogativas.
Título: Como pedes?
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo João

A lição da espada
Não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer
paz, mas espada.
Mateus 10:34
“Não vim trazer a paz, mas a espada” – disse-nos o Senhor.
E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de Sua
palavra, para estender a sombra e a perturbação.
Valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagram-se
ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em
razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista,
vergastando-lhes o entendimento, ao invés de ajudá-los na
plantação da fé viva quando não se desmandam em discussões e
conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente
a todos aqueles que lhes não comunguem a cartilha de violência
e de crueldade.
O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do
ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação,
através da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em
sanguinolentas devastações.

A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando
e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras.
Com Jesus, no entanto, a espada é diferente.
Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que Ele
mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte
pelo bem de todos.
É por isso que seu exemplo não justifica os instintos
desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em Seu
nome.
A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as
atitudes em todos os passos da senda.
Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão
espontâneo flui-lhe, incessante, da alma, para somente
retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal.
Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe
à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do
Senhor permanece viva e rija, dentro de nós, a fim de que,
ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga
insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que
combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso
próprio “eu”, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e
animalidade, consumindo-se ao preço de nossa própria
consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível
de conduzir-nos ao império definitivo da Grande Luz.
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Na construção da virtude
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque
deles é o reino dos Céus.
Mateus 5:10
Toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te
pende da boca, esperando, a preço de lágrimas, que o tempo te
mostre a isenção de culpa, no entanto, com isso, promoves o
reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores.
Podes apropriar-te da felicidade alheia, através de pleno
domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, e,
embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do
dever a quem te pede convivência e carinho, todavia, com
semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do
amor puro com que, um dia, aquecerás os entes queridos, nos
planos da vida eterna.
Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos
irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já
conquistaste, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência,
muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os
gestos, mas consegues, assim, reerguer o ânimo dos
companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para o
levantamento das boas obras.
Guardas o direito de repousar, pelo merecimento obtido em
longas tarefas nobremente cumpridas, e prossegues em atividade
laboriosa, no progresso e na paz de todos, quase sempre com o
desgaste acelerado das próprias forças, entretanto, nesse
abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos
apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro.

Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem.
Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros,
prefere o sacrifício das mais belas aspirações.
Com autoridade suficiente para
benevolência onde estiveres.

a
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semeia

a

Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e
trabalha sempre.
Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo,
trilha a estrada bendita da resignação; contudo, quem pratica
o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no
iluminado país da virtude.
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Evangelho e caridade
Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém
para Jericó e caiu [nas mãos de] assaltantes, os quais, depois
de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o
semimorto.
Lucas 10:30
Antes de Jesus, a caridade é desconhecida.
Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à

divina virtude.
Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se
erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente de fausto e
poder que os séculos consumiram.
Nas lembranças do Egito glorioso, as Pirâmides não se referem
à compaixão.
Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho
racial.
As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa.
Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por
milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas
deliberadamente afastados dos semelhantes nascidos na condição
de parias desprezíveis.
A acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é
louvor à inteligência.
O coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao
triunfo bélico, para as expansões da alegria popular.
Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais
fortes e consagrou-a através da arte e da cultura que era
suscetível de criar e desenvolver.
Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas
alterações.
O Mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio com
a multidão e materializa-o com o próprio esforço.
Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda a
milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais
complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das
etiquetas do culto externo.
Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a

missão sublime da caridade para sempre.
A história é simples e expressiva.
Transmite Lucas a palavra do Celeste Orientador, explicando
que “descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos
dos salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando-o
semimorto. Ocasionalmente passava pelo mesmo caminho um
sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo,
também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o,
passou à distância. Mas um samaritano, que ia de viagem,
chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade.
Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e,
colocando-o sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o
numa estalagem”.
Vemos, dentro da narrativa, que o Senhor situa no necessitado
simplesmente “um homem”.
Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os
pontos de vista.
Nele, enxerga a Humanidade sofredora, carecente de auxílio das
criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os
preconceitos de classe ou de religião.
Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na
Terra.
No curso do tempo, dispersaram-se os apóstolos, ensinando, em
variadas regiões do mundo, que “mais vale dar que receber”.
E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem
substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis;
combatem vícios multimilenários, com orfanatos e creches;
instalam escolas, onde a cultura jazia confiada aos escravos;
criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade
mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como
gênio cristão na Terra, continua crescendo com os séculos,

através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de
um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockfeller ou da
fraternidade do companheiro anônimo da via pública,
salientando, valorosa e sublime, que o Espírito de Cristo
prossegue agindo conosco e por nós.
Título: Evangelho e caridade
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
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Ante o ofensor
Jesus lhe diz: Não te digo que até sete, mas até setenta
[vezes] sete.
Mateus 18:22
Aquele que nos fere terá assumido, aos nossos olhos, a feição
de inimigo terrível, no entanto, o Divino Mestre que tornamos
por guia de nosso pensamento e conduta, determina venhamos a
perdoá-lo setenta vezes sete.
Por outro lado as ciências psicológicas da atualidade,
absolutamente concordes com Jesus, asseveram que é preciso
desinibir o coração de quaisquer ressentimentos e estabelecer
o equilíbrio na governança de nossas potências mentais a fim
que a tranquilidade se nos expresse na existência em termos de
saúde e harmonia.
Como, porém, realizar semelhante feito?

Entendendo-se que a compreensão não é fruto de afirmativas
labiais, é forçoso reconhecer que o perdão exige operações
profundas nas estruturas da consciência.
Se um problema desse nos aflora ao cotidiano, – à nós, os que
aspiramos a seguir o Cristo, – pensemos primeiramente em nosso
opositor na condição de filho de Deus, tanto quanto nós, e
situando-nos no lugar dele, imaginemos em como estimaríamos
que a Lei de Deus nos tratasse, em circunstâncias análogas.
De imediato observaremos que Deus está em nosso assunto
desagradável tanto quanto um pai amoroso e sábio se encontra
moralmente na contenda dos filhos.
Então, à luz do sentimento novo que nos brotará do ser,
examinaremos espontaneamente até que ponto teremos ditado o
comportamento do adversário para conosco.
Muito difícil nos vejamos com alguma parte de culpa nos
sucessos indesejáveis de que nos fizemos vitimas, mas ao
influxo da Divina Providência, a cujo patrocínio recorremos,
ser-nos-á possível recordar os nossos próprios impulsos menos
felizes, as sugestões delituosas que teremos lançado a esmo,
as pequenas acusações indébitas e as diminutas
desconsiderações
que
perpetramos,
às
vezes,
até
impensadamente, sobre o companheiro que não mais resistiu à
persistência de nossas provocações, caindo, por fim, na
situação de inimigo perante nós outros.
Efetuando o autoexame, a visão do montante de nossas falhas
não mais nos permitirá emitir qualquer censura em prejuízo de
alguém.
Muito pelo contrário, proclamaremos, de pronto, no mundo
íntimo a urgente necessidade da Misericórdia Divina para o
nosso adversário e para nós.
Então, não mais falaremos no singular, diante daquele que nos
fere: – “eu te perdoo” e sim, perante qualquer ofensor com que

sejamos defrontados no caminho da vida, diremos sinceramente a
Deus em oração: – “Pai de Infinita Bondade, perdoai a nós
dois.”
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Sejamos irmãos
Este é o meu mandamento: que ameis uns aos outros como [Eu]
vos amei.
João 15:12
Meu amigo:
Guarda a luz divina nos olhos do entendimento, porque, no lar,
na sociedade ou no mundo, somos sempre a grande família
humana, cujos membros – sempre nós mesmos – se integram
indissoluvelmente entre si.
Quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento
inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que
conservamos dentro de nós e cada homem julga o próximo pelas
medidas que estabeleceu para si mesmo.
Encontrarás o mau, quando a maldade ocultar-se em teu coração,
à maneira de serpe invisível.
Ouvirás a irreverência, quando os teus ouvidos permanecerem
tocados pela sombra espessa da desconfiança.

Identificaremos o procedimento censurável, quando ainda
alimentamos em nós os motivos de tentação degradante,
induzindo-nos às mesmas quedas que observamos naqueles que se
tornaram passíveis de nossa crítica.
Quando nos irritamos, vemos a nossa própria má vontade
naqueles que nos cercam.
Quando desanimados, encontraremos razões para o desalento nas
mais belas notas de alegria em nosso ambiente.
“Amai-vos uns aos outros” – aconselhou o Divino Mestre.
Amando fraternalmente, seremos, em verdade, irmãos do
ignorante e do infeliz, do aleijado e do enfermo, de modo a
ser-lhes efetivamente úteis.
Jesus, no Evangelho, não pede censores; aguarda companheiros
de boa vontade que, olvidando todo o mal e surpreendendo o bem
celeste em todos os escaninhos da Terra, com Ele colabore para
que o mundo se faça mais feliz e para que o homem se faça
realmente melhor.
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Estudo íntimo
Ide e aprendei o que significa: “Misericórdia quero e não
oferenda”, pois não vim chamar justos, mas pecadores

Mateus 9:13
Na construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do
Cristo, surgem momentos ásperos, nos quais temos a impressão
de trazer fogo e fel nos escaninhos da alma.
Não mais entraves decorrentes de calúnia e perseguição, mas
sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra
nós. Insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade…
Em muitas ocasiões, desertamos do bem, quando se fazia
imprescindível demonstrá-lo. Falhamos ou distraímo-nos, no
momento preciso de vigiar ou vencer. E sentimo-nos deprimidos,
arrasados…
Mesmo assim,
improfícuas.

urge
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Claro que não nos compete descambar na irresponsabilidade.
Mera obrigação analisar os nossos atos, examinar a
consciência, meditar, discernir… Entretanto, é forçoso
cultivar desassombro e serenidade constantes para retificarnos sempre, adestrando infatigável paciência até mesmo para
conosco, nas provações que nos corrijam ou humilhem,
agradecendo-as por lições.
Muitas vezes, perguntamo-nos porque teremos sido convocados à
obra do Evangelho se, por enquanto, somos portadores de
numerosas fraquezas e moléstias morais, contudo, vale
considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto
Jesus declarou francamente não ter vindo à Terra para
reabilitar os sãos.
Críticos do mundo indagarão, igualmente, que diferença fazem
para nós as teorias de cura espiritual e as diligências pela
sublimação íntima, se estamos estropiados da alma, tanto agora
quanto ontem.
Podemos, entanto, responder, esperançosos e otimistas, que há

muita diferença, de vez que, no passado, éramos doentes
insensatos, agravando, inconscientemente, os nossos males,
enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratandoas com atenção e empenhando-nos, incessantemente, em fugir
delas.
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150 anos de A Gênese: tema da
19ª Semana Temática do Dias
da Cruz de Passo Fundo/RS
O Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz realiza de 3 a 7 de
dezembro a 19ª Semana Temática. Neste ano a edição trará como
tema o aniversário de 150 anos de A Gênese, umas das obras
importantes da codificação do Espiritismo. Serão cinco dias
voltados a debater as revelações do Evangelho, o universo e os
sinais dos tempos. As palestras acontecerão sempre às 20h no
auditório principal. A LEAX Livraria Espírita apoia o evento.
Confira a programação:

O Consolador - Questão 351
[O] segundo [é] este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento maior que estes.
Marcos 12:31
Como entender o “amor a nós mesmos”, segundo a fórmula do
Evangelho?
O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade
de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a
observar.
Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria
de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu
fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima, na marcha
para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço
próprio, em autoeducação, em observação do dever, em
obediência às leis de realização e de trabalho, em
perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único
Mestre, que é Jesus-Cristo.
Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a Terra. E a luz

não necessita de outros processos para revelar a verdade,
senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma.
Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos,
conscientes de que todo bem conseguido por nós, em proveito do
próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude
da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só
dispensador dos bens, que é Deus.
Pergunta: 351
Livro: O Consolador
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier

Menos e mais
Pois quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem
será tirado dele.
Marcos 4:25
Quanto menos trabalho, mais preguiça.
Quanto menos esforço, mais estagnação.
Quanto menos direito, mais insegurança.
Quanto menos serviços, mais penúria.
Quanto menos fé, mais desconfiança.
Quanto menos caridade, mais aspereza.
Quanto menos entendimento, mais perturbação.

Quanto menos bondade, mais intolerância.
Quanto menos diligência, mais necessidade.
Quanto menos simpatia, mais obstáculos.
Quanto mais fizeres pelos outros, mais receberás do próximo em
teu benefício.
Quanto mais auxiliares, mais serás auxiliado.
Quanto mais aprenderes, mais saberás.
Quanto mais te aplicares ao bem, mais o bem te glorificará o
caminho.
Quanto mais te consagrares ao próprio dever, mais respeito e
mais nobreza te coroarão.
Quanto mais te dedicares ao plantio da fé pela compreensão de
nossa insignificância, à frente do Senhor, mais a fé brilhará
em tua fronte.
Quanto mais sacrifício puderes suportar, mais alta ser-te-á a
própria sublimação.
Quanto mais te humilhares, buscando a posição do fiel servidor
da Divina Bondade, mais engrandecido te farás diante da lei.
Quanto mais suportares as faltas alheias, usando a paciência e
a afabilidade, mais amor conquistarás naqueles que te observam
e seguem.
Quanto mais souberes perder nas ilusões da Terra, rendendo
culto diário à reta consciência, mais lucrarás na imortalidade
vitoriosa.
Recordemos o ensinamento do Cristo “Ao que mais tiver, mais
lhe será acrescentado”.
E, aumentando a nossa boa vontade no trabalho que o Senhor nos

concede para as horas de cada dia, estejamos convictos de que
mais seguramente avançaremos no rumo de nossa própria
libertação.
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