Aprendamos a agradecer
Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso
respeito, em Cristo Jesus.
I Tessalonicenses 5:18
Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada
dia:
–
–
–
–
–

a
o
a
a
a

largueza da vida;
ar abundante;
graça da locomoção;
faculdade do raciocínio;
fulguração da ideia;

– a alegria de ver;
– o prazer de ouvir;
– o tesouro da palavra;
– o privilégio do trabalho;
– o dom de aprender;
– a mesa que nos serve;
– o pão que nos alimenta;
– o pano que nos veste;
– as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de
suprir-nos a refeição e o agasalho;
– os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do
conhecimento;
– a conversação do amigo;
– o aconchego do lar;
– o doce dever da família;
– o contentamento de construir para o futuro;
– a renovação das próprias forças…
Muita gente está esperando lances espetaculares da “boa sorte
mundana”, a fim de exprimir gratidão ao Céu.
O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da Providência Divina

nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço
de nossas experiências.
Nada existe insignificante na estrada que percorremos.
Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de
nossa vida.
Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no
serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer.
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Na meditação
E saíram no barco para um lugar ermo, em particular.
Marcos 6:32
Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer.
Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida
nas perturbações ambientes.
Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas.
Teus sentimentos vão e vêm, com impulsos tumultuários,
influenciados por mil pessoas diversas.
Tens o coração atormentado.

É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca
tem necessidade de água fria.
Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar
um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles
domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos
difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores.
Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes.
Concentra-te, por alguns minutos, em companhia do Cristo, no
barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das
preocupações cotidianas…
Ele te lavará a mente eivada de aflições.
Balsamizará tuas úlceras.
Dar-te-á salutares alvitres.
Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio.
Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus
braços divinos farão o resto.
Regressarás, então, aos círculos de luta, revigorado, forte e
feliz.
Teu coração com Ele, a fim de agires, com êxito, no vale do
serviço.
Ele contigo, para escalares, sem cansaço, a montanha da luz.
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Adiante de vós
Mas, ide! Dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai
adiante de vós para a Galileia […]
Marcos 16:7
É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem
mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal.
Comumente, elevando-se a experiência para maiores
demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o
ânimo, de imediato.
Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento.
Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza.
Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime
promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho
disperso.
Quando os companheiros, depois da Ressurreição, refletiam no
futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o
Mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando
que o Senhor marcharia adiante dos amigos, para a Galileia,
onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem
as bases profundas do trabalho evangélico no porvir.
Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do
apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros
nos testemunhos santificantes.
E assim acontece, invariavelmente, no transcurso dos séculos.
O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora,

contando com o esforço dos cooperadores apenas
particularidades minúsculas do celeste serviço…

nas

Não vos entregueis às sombras da indecisão quando
permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na
estrada comum.
Ide, confiantes e otimistas, às provações salutares ou às
tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação.
Decerto, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas,
num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis
prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos
competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já
seguiu adiante de nós…
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A verdade
Jesus lhe diz: Eu sou o Caminho, e a Verdade, e a Vida […]
João 14:16
Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir, na
Terra, a verdade pura, ante a visão das forças coletivas.
A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de
caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a
exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns.

Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos
diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não
seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por
todos, de imediato.
Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo,
a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro; e o
carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante.
Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas,
verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas
filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e
verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada.
Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã,
apenas vigora quanto às massas.
Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a
verdade sublime e reveladora.
Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os
raios celestes, transformadores… E começa a observar a
experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de
luta, descortina metas santificantes e identifica-se com
horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a
gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à
medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada
discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da
Verdade, que é a Pura Luz.
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Devagar, mas sempre
Por isto não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em
nós, o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem
interior se renova dia a dia.
II Coríntios 4:16
Observa o espírito de seqüência e gradação que prevalece nos
mínimos setores da Natureza.
Nada se realiza aos saltos e, na pauta da Lei Divina, não
existe privilégio em parte alguma.
Enche-se a espiga de grão em grão.
Desenvolve-se a árvore, milímetro a milímetro.
Nasce a floresta de sementes insignificantes.
Levanta-se a construção, peça por peça.
Começa o tecido nos fios.
As mais famosas páginas foram produzidas, letra a letra.
A cidade mais rica é edificada, palmo a palmo. As maiores
fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a
fragmento.
A estrada mais longa é pavimentada, metro a metro.
O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes
líquidos.
Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos
domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não

te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia.
A vida é processo renovador, em toda parte, e, segundo a
palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a
individualidade imperecível se reforma, incessantemente.
Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à
expectativa do Alto, é indispensável saibamos perseverar com o
esforço de auto-aperfeiçoamento, em vigilância constante, na
atividade que nos ajude e enobreça.
Se algum ideal divino te habita o espírito, não olvides o
servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno.
Há ensejo favorável à realização?
Age com regularidade, de alma voltada para a meta.
Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda?
Prossegue mesmo assim.
O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha
apenas com sessenta minutos por hora, mas nunca se detém.
Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de
nós mesmos.
Devagar, mas sempre.
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Jesus e paz
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o
mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize.
João 14:27
A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa.
A paz do espírito é serviço renovador.
A primeira é inutilidade.
A segunda é proveito constante.
Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre.
Lares humanos negaram-lhe o berço.
Mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria.
Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância tenra.
Jesus, porém, transferindo-se de residência, em favor do
apostolado que trazia, sofreu, tranquilo, a imposição das
circunstâncias.
Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se, feliz, em
barcas pobres da Galileia.
Amando e servindo os necessitados e doentes recebia, a cada
passo, os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu
tempo; contudo, jamais deixou, por isso, de exercer,
imperturbável, o ministério do amor.
Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à
prisão injusta.
Sob o cuspo injurioso da multidão foi açoitado em praça
pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte,

aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros
acovardados e ajudar os próprios verdugos.
Recorda, assim, o exemplo do Benfeitor Excelso e não procures
segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda
mesmo que isso te custe o sacrifício supremo.
A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o
descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz
do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão.
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Diante de Deus
Orai, portanto, assim: “Pai Nosso, [que estás] nos céus,
santificado seja o teu nome.
Mateus 6:9
Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para
contendas e altercações.
Não indaga em torno da natureza do Eterno.
Não pergunta onde mora.
Nele não vê a causa obscura e impessoal do Universo.
Chama-Lhe simplesmente “nosso Pai”.

Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de
sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor, na posição de filho
amoroso e confiante.
O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe, perante
Deus.
Nem pesquisa indébita.
Nem inquirição precipitada.
Nem exigência descabida.
Nem definição desrespeitosa.
Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e
confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial.
Sê sincero e fiel.
Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos
lealmente.
Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma
força irradiando vidas.
Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-Lhe
a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-Lhe o amor.
Procuremos, assim, nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso
Pai, nos escutará.
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O Consolador - Pergunta 345
O preceito evangélico. “se alguém te bater numa face,
apresenta-lhe a outra”. deve ser observado pelo cristão,
mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada?
O homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado
numerosos recursos humanos para justificar a chamada “legítima
defesa”, mas a realidade é que toda a defesa da criatura está
em Deus.
Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da
fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão,
com a luz do bem e da serenidade moral.
Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas
pacíficas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca
deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer, em
todas as circunstâncias, a diferença entre os seus valores
morais e os instintos animalizados da violência física.
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O Consolador - Pergunta 96
Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais?
– As chagas da alma se manifestam através do envoltório
humano.
O corpo doente reflete o panorama interior do espírito
enfermo.
A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho
psíquico.
E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os
recursos medicamentosos definitivos. A assistência
farmacêutica do mundo não pode remover as causas
transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos.
O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço.
Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a
dor; todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do
corpo. Indagareis, aflitos, quanto às moléstias incuráveis
pela ciência da Terra e eu vos direi que a reencarnação, em si
mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já
representa uma estação de tratamento e de cura e que há
enfermidades d‘alma, tão persistentes, que podem reclamar
várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos
processos regeneradores.
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Más rogativas
Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de
gastardes nos vossos prazeres.
Tiago 4:3
Em todas as instituições de vida útil e séria, sobre o mundo,
o fornecimento de recursos
responsabilidades.

envolve

delegação

justa

de

A administração concede possibilidades com o direito natural
de exigir a relação das despesas havidas, analisando sua
natureza e finalidade, em favor do bem geral.
Se entre os homens falíveis palpitam semelhantes preocupações,
que não dizer do sistema perfeito de justiça na Vida Superior?
Quantas criaturas se entregam, por aí, ao ato de rogar
irrefletidamente!
Imploram-se facilidades econômicas, posições de evidência,
expressões de poder e autoridade.
Aqui, suplica-se a cessação das lutas purificadoras, acolá
solicita-se providências descabidas, que deslocariam, por
completo, o equilíbrio do bem comum.
Segundo a observação de Tiago, muitos pedem e não recebem,
porque pedem mal, apenas com o fito de utilizar as concessões
para fins egoísticos da personalidade.
Tais pedintes, por vezes, abandonam as orações, acusam o Céu,
desdenham, puerilmente, o próprio Deus, em razão de não se
lhes atender ao propósito criminoso.

No entanto, o que acreditam ser olvido Celestial representa
misericórdia do Altíssimo. Mandando que semelhantes súplicas
sejam anuladas, os mensageiros divinos praticam a caridade na
sua justa significação.
Impedem que os pedintes vagabundos sejam criminosos,
auxiliando-os a preservar a paz de seu próprio futuro.
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