Autoproteção
Pois com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a
medida com que medis sereis medidos.
Mateus 7:2
A gentileza deve ser examinada, não apenas por chave de ajuste
nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora
para aqueles que a cultivam.
Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira,
indefinido, na face, quando o sentimento está longe de colorilo.
Reportamo-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância
e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz
recíproca.
De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para
considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos
perdido, unicamente por desatenção
impaciência de um simples gesto.

pequenina

ou

pela

Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas
agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias
observações, censuras, perguntas e respostas malconduzidas!. .
.
O que fizermos a outrem, fará outrem a nós e por nós.
Reflitamos nos temas da autoproteção.
A fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentam e
nem se agasalham em nosso lugar e, por mais nos ame, não
consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos
necessitados.

Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as
respostas da simpatia hão de ser plantados por nós, se
aspiramos à paz em nós.
Título: Autoproteção
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Mateus

O Livro dos
Questão 462

Espíritos

-

É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e
de gênio tiram suas ideias?
Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio Espírito, porém,
de outras muitas, lhes são sugeridas por Espíritos que os
julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las.
Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a
inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira
evocação.
Comentário de Kardec: Se fora útil que pudéssemos distinguir
claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são
sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o
conseguirmos, como nos concedeu o de diferençarmos o dia da
noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém
assim aconteça.
Pergunta: 462

Livro: O Livro dos Espíritos
Autor: Allan Kardec

Os bons espíritas
Os bons espíritas
Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo
leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o
verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um o
mesmo é que outro.
O Espiritismo não institui nenhuma nova moral; apenas facilita
aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando
fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.
Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das
manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o
alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si
mesmos.
A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da Doutrina?
Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam
dar lugar a falsas interpretações.
A clareza é da sua essência mesma e é donde lhe vem toda a
força, porque a faz ir direito à inteligência.
Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse
de qualquer segredo, oculto ao vulgo.
Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência
fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade
que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares,

moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem, com
admirável precisão, os mais delicados matizes.
Provém isso de que a parte por assim dizer material da ciência
somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial
exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar
maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade
e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento,
em sentido especial, do Espírito encarnado.
Nalguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para
permitirem que o Espírito se desprenda das coisas da Terra; a
névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde
resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com
seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que
aquilo de que são dotados.
Têm a crença nos Espíritos como um simples fato, mas que nada
ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas.
Numa palavra: não divisam mais do que um raio de luz,
insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa
aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações.
Atêm-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura
cediça e monótona.
Pedem aos Espíritos que incessantemente os iniciem em novos
mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de
penetrar os arcanos do Criador.
Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a
meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque
recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as
suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou
das prevenções.
Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro
passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra

existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de
espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de
adiantamento moral.
O Espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria,
dá-lhe uma percepção mais clara do futuro; os princípios da
Doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam
inertes.
Em suma: é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna
a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover,
ao passo que outro apenas ouve sons.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação
moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações
más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado,
outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por
desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade.
Título: Os bons espíritas
Autor: Allan Kardec
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo

Os inimigos desencarnados
Os inimigos desencarnados
Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os
seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um
estado permanente dos homens; que ela decorre de uma
imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige
dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus

erros e se tornará bom.
Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do
seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio,
mesmo depois de haver deixado a Terra; que, assim, a vingança,
que tome, falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem
por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma
existência a outra.
Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da
lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo
invisível, que a expressão: extinguir o ódio com o sangue é
radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o
ódio, mesmo no além-túmulo.
Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e
uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: Amai
os vossos inimigos.
Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se
mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento,
tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se
até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte.
Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então
se constitui instrumento de que a Justiça de Deus se serve
para punir aquele que não perdoou.
Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados,
como entre os desencarnados.
Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência
pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a
braços e que representam um gênero de provações, as quais,
como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por
isso, as deve receber com resignação e como consequência da
natureza inferior do globo terrestre.
Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria Espíritos

maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de
benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve
proceder com relação aos que se acham desencarnados.
Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os
deuses infernais, que não eram senão os maus Espíritos. Aos
deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa.
O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que
as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos
instintos materiais; que ninguém logra aplacá-los, senão
mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela
caridade; que esta não tem por efeito, unicamente, impedi-los
de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho
do bem e de contribuir para a salvação deles.
É assim que o mandamento: Amai os vossos inimigos não se
circunscreve ao âmbito acanhado da Terra e da vida presente;
antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da
fraternidade universais.
Título: Os inimigos desencarnados
Autor: Allan Kardec
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo

A beneficência
A beneficência – Espírito Adolfo, bispo de Argel
A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais
puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o
remorso, nem a indiferença perturbam.

Oh! Pudésseis compreender tudo o que de grande e de agradável
encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz
olhe a criatura as outras como olha a si mesma, e se dispa,
jubilosa, para vestir o seu irmão! Pudésseis, meus amigos, ter
por única ocupação tornar felizes os outros!
Quais as festas mundanas que podereis comparar às que
celebrais quando, como representantes da Divindade, levais a
alegria a
essas famílias que da vida apenas conhecem as
vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes
macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos
de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de
que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar, estas
palavras, que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos
corações maternos:
“Estou com fome!…” Oh! compreendei quão deliciosas são as
impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde,
um momento antes, só havia desespero! Compreendei as
obrigações que tendes para com os vossos irmãos! Ide, ide ao
encontro do infortúnio; ide em socorro, sobretudo, das
misérias ocultas, por serem as mais dolorosas! Ide, meus bemamados, e tende em mente estas palavras do Salvador:
“Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é
a mim que o fazeis!” Caridade! Sublime palavra que sintetiza
todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à
felicidade.
Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro
e, quando se acharem exilados na Terra, tu lhes serás a
consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde,
quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor.
Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos
momentos de satisfação de que gozei na Terra.
Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que
lhes fala, dizendo-lhes: “É na caridade que deveis procurar a

paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as
aflições da vida.”
Oh! quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um
olhar para baixo de vós; vede que de misérias a aliviar, que
de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão
amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os
reclame!
Quanto bem a fazer! Oh! não vos queixeis; ao contrário,
agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia,
o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados
dos bens desse mundo, enlanguescem na dor e no insulamento!
Colhereis nesse mundo bem doces alegrias e, mais tarde… só
Deus o sabe!…
Bordeaux, 1861.
Título: A beneficência
Autor: Adolfo, bispo de Argel.
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo

Semeadores
Eis que o semeador saiu a semear.
Mateus 13:3
Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na
menor expressão.
Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com
ensinamento de inestimável importância que vale relembrar.

Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do
contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a
semear.
Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos
imperativos de renovação convidam os obreiros da boa-vontade à
santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer
que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio,
a fim de beneficiar corações alheios.
É necessário desintegrar o velho cárcere do “ponto de vista”
para nos devotarmos ao serviço do próximo.
Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do
“eu”, excursionaremos pelo grande continente denominado
“interesse geral”.
E, na infinita extensão dele, encontraremos a “terra das
almas”, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revesti da
de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina
oportunidade de agir em benefício de todos.
Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o ministério da
luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes
tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré
e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e dos
pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres,
doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e
crianças…
Segundo observamos, o semeador do Céu ausentou-se da grandeza
a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da
Revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento.
Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a
sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe
fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros,
se desejasse.

Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o
Cristo a “sair para semear”.
Título: Semeadores
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Mateus

Com um beijo
Ao aproximar-se, veio logo e lhe disse: Rabbi! E o beijou.
Marcos 14:45
Ninguém pode turvar a fonte doce da afetividade em que todas
as criaturas se dessedentam sobre o mundo…
A amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. Ao
bálsamo de sua suavidade, o tormento das paixões atenua os
rigores ásperos.
É pela realidade do amor que todas as forças celestes
trabalham…
Com isso, reconhecemos as manifestações de fraternidade como
revelações dos traços sublimes da criatura.
Um homem estranho à menor expressão de afeto é um ser
profundamente desventurado.
Mas, aprendiz algum deve olvidar
indispensável nesse capítulo.

quanta

vigilância

é

Jesus, nas horas derradeiras, deixa uma lição aos discípulos
do futuro.
Não são os inimigos declarados de Sua Missão Divina que vêm
buscá-Lo em Gethsemani. É um companheiro amado.
Não é chamado à angústia da traição com violência. Sente-se
envolvido na grande amargura por um beijo.
O Senhor conhecia a realidade amarga. Conhecera previamente a
defecção de Judas: “É assim que me entregas”? – falou ao
discípulo.
O companheiro frágil perturba-se e treme.
E

a

lição

ficou

gravada

no

Evangelho,

em

silêncio,

atravessando os séculos.
É interessante que não se veja um sacerdote do templo,
adversário franco de Cristo, afrontando-lhe o olhar sereno ao
lado das oliveiras contemplativas.
É um amigo que lhe traz o veneno amargo.
Não devemos comentar o quadro, em vista de que, quase todos
nós, temos sido frágeis, mais que Judas, mas não podemos
esquecer que o Mestre foi traído com um beijo.
Título: Com um beijo
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
segundo Marcos

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

