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Prefácio 
Nós, aprendizes do Evangelho de Jesus, só 

carregamos a boa vontade de servir. Todo mérito, 
honra e glória do trabalho devemos ao Cristo, fonte 
de paz e bem, de onde promana a energia dos 
obreiros da Vinha do Senhor e que é também ma-
nancial de todos os nossos bons sentimentos. 

 
Invariavelmente estamos preparados para reco-

lher os frutos deliciosos que saciam e felicitam, 
mas sujar as mãos na terra e prepara-la com paci-
ência e dedicação é o tipo do trabalho para o qual 
nem sempre estamos dispostos. 

 
Em seu discurso amoroso, da preparação apos-

tólica, Jesus mais uma vez utiliza vários símbolos 
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conhecidos: plantação, semeadura, trabalhador, 

colheita... 
 
Este livro não é mais que uma semente, na 

grande extensão da terra cultivada nos corações 
humanos, um singelo conjunto de reflexões possí-
veis dos ensinamentos de Jesus à Luz do Espiri-
tismo. 

 
Se for útil a você, estaremos felizes. Se quiser, 

compartilhe e divulgue, pois: 
 
“E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas 

os obreiros são poucos; rogai, pois, ao Senhor da seara 

que envie obreiros para sua seara” (Lucas, 10:2). 

 
 

Patrícia Lins, 29/06/2020
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Introdução – Parar o efeito dominó 
 
Não há ninguém no mundo que, nesse momento, 
não esteja submetido à influência do aguilhão invi-
sível.  
 
Um aguilhão incomoda e faz movimentar o ser da 
paralisia à ação: não é, portanto, castigo, nem tor-
tura. Mas será muito difícil compreender isso tendo 
em vista apenas o panorama da vida material.  
 
Chamado de inimigo, adversário, flagelo, a sua 
imagem está sempre correlacionada com a morte, 
pânico e dor. E não é para menos.  
 
As autoridades médicas e sanitárias têm continua-
mente alertado para o potencial mortífero e para a 
atual impotência que temos em deter sua prolifera-
ção.  
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Uma única medida, a mais simples, foi apontada 
por quem estuda e analisa o fenômeno mundial, à 
luz da razão, como arma contra o efeito dominó: 
cuidar de si mesmo, e assim, cuidar dos outros.  
 
Depreende-se daí a lavagem das mãos e o isola-
mento social como as medidas que foram aponta-
das, repetidas, explicadas, confirmadas e evidenci-
adas como as únicas eficazes até o momento.  
 
Mas não queremos falar sobre o que cada um deve 
fazer, de acordo com a própria consciência.  
 
Queremos falar sobre o que vimos aprendendo 
com ele.  
 
O aguilhão é também um educador. E nós que so-
mos cristãos, fomos avisados que chegaria o prin-
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cípio das dores. Nos reunimos, estudamos, refleti-
mos em torno do Evangelho para assumir com co-
ragem o momento do testemunho.  
 
Tem sido muito difícil enfrentar a sonolência, o es-
morecimento, o medo, e é pelo trabalho que vem a 
perseverança e coragem.  
 
O pensamento cria a vida em derredor de nossos 
passos. Podemos parar o efeito dominó da crítica, 
da cólera, do revide, da sede de justiça.  
 
Podemos semear serenidade, paz, estímulo, cora-
gem, sobretudo pelo silêncio, e às vezes, por pala-
vras.  
 
Vamos interromper esse fluxo de pensamentos in-
subordinados, desesperados, raivosos.  
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O ódio se vence pelo amor.  
 
Precisamos aproveitar o tempo que nos resta da 
melhor forma possível, de pé, trabalhando. Fazen-
do estudos, preces, máscaras, escuta clínica, pa-
lestras, disseminando mensagens edificantes ou de 
qualquer outra forma que o coração indicar.  
 
Que sejamos a mão que para o efeito dominó.  
 
Todos os dias, nós, Aprendizes do Evangelho, fa-
zemos escolhas...hoje, qual foi mesmo a nossa? 
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Capítulo 1 – A escolha da serenidade 
 
“Se provações te assinalam a existência, conserva a 
própria serenidade e não te retires das tarefas que 
a vida te confiou”, pelo Espírito Emmanuel.  

 
Todos os dias, nós, Aprendizes do Evangelho, fa-
zemos escolhas.  
 
No lícito exercício do nosso livre arbítrio, optamos 
sobre qual caminho trilhar.  
 
Perambulamos, ora fortalecidos, ora combalidos, 
mas invariavelmente seguimos. Até que ponto?  
 
Qual a gota d'água, o ponto culminante, a prova su-
ficientemente acerba que nos faz desertar? Por 
que razão desistimos e atrasamos a marcha, tendo 
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que voltar e refazer todo o caminho já anteriormen-
te superado?  
 
Dizemos que é o familiar cansativo.  
 
Bradamos que é o companheiro de trabalho irascí-
vel.  
 
Lamentamos que é a falta de reconhecimento pelo 
valor do que fazemos.  
 
Ora, somos ou não somos prisioneiros do Cristo?  
 
Queremos ou não queremos reviver o Cristianismo 
Primitivo?  
 
Desejaríamos, acaso, ousar repetir as palavras do 
Apóstolo dos Gentios: "Não sou mais eu quem 
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vivo, mas o Cristo que vive em mim", mal tendo 
iniciado a trôpega marcha?  
 
A cruz silenciosa aguarda ansiosamente 
aquel’alma resoluta a enfrentar o Gólgota...  
 
As marcas nos pés e mãos do Cristo são as insíg-
nias da sua nobreza Solar!  
 
Desistir? Não há está opção. Só perseverar, e com 
alegria!  
 
Afinal, temos ou não fé na promessa Divina? 

 

 

 

 

 



	 12	

Capítulo 2 – Desapego à imagem 
 
“Se queres paz em Deus, desapega-te e ama”, pelo 
Espírito Emmanuel. 

 
Quanto mais estivermos afeiçoados à imagem que 
outrem têm ao nosso respeito, tanto mais sofrimen-
to cultivaremos para nós mesmos.  
 
Nenhuma apologia à insensibilidade com relação 
aos sentimentos dos outros; ou até mesmo ao des-
prezo de opiniões e críticas construtivas que po-
dem servir ao nosso aprimoramento moral. Mas, 
em verdade, as opiniões alheias com respeito a 
nossa elevação em nada alteram nosso patamar 
evolutivo.  
 
Cultivamos séculos de incúria e exacerbação do 
ego, que só nos fez atrasar a marcha. É hora de 
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romper os grilhões que nos prendem ao orgulho e 
ao egoísmo! Que sejamos prisioneiros só do amor 
ao Cristo!  
 
Não importa o que fizermos, sempre teremos três 
tipos de manifestações ao nosso respeito: os que 
nenhuma opinião têm; os que apoiam; os que con-
tradizem. Que possamos dar voz àqueles que cor-
roboram com nossos ideais e esforços.  
 
Quem segue Jesus tem roteiro seguro sob qual-
quer circunstância. Confiemos e prossigamos! 
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Capítulo 3 – O ideal da vida 
 
“O obreiro do Senhor há que se reger pela harmo-
nia: nem tão ardente no ideal que descambe na 
precipitação, nem tão extático, que apenas viva de 
sonho”, pelo Espírito Emmanuel. 

 
Não nos enganemos: não estamos na vida pela 
única função de exercer papéis; seja filial, conjugal, 
parental; seja assumir uma posição de destaque 
profissional; seja ser um grande missionário...  
 
A vida arquiteta um plano genial para nos ensinar a 
lidar com relacionamentos. Portanto, a forma como 
interagimos, a posição em que nos situamos, os 
recursos de que dispomos, todos são pretextos ina-
lienáveis para construirmos vínculos.  
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A métrica da nossa espiritualização é a capacidade 
de amar o outro. Não este amor apaixonado e pie-
gas. Mas o amor mais sublime: perdoar inúmeras 
vezes, calar perante a ofensa, apascentar mesmo 
perante o móvel irritante e dar, sem buscar rece-
ber.  
 
O que nos move? A que temos nos dedicado? Qual 
nosso ideal?  
 
Alimentemo-nos daquilo que pode nos nutrir inces-
santemente. Tic-Tac-Tic-Tac... o tempo está cor-
rendo...quanto dele nós ainda temos? 
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Capítulo 4 – Evangelho e solidão 
 
“A solidão com o serviço aos semelhantes gera a 
grandeza. A rocha que sustenta a planície costu-
ma viver isolada e o Sol que alimenta o mundo in-
teiro brilha sozinho”, pelo Espírito Emmanuel. 

 
Como poderá sentir solidão aquele que tem o 
Evangelho?  
 
Como poderá considerar-se abandonado aquele 
que sabe que a humanidade inteira é sua grande 
família universal?  
 
A menos que os seus anseios não estejam subme-
tidos aos desígnios do Criador;  
 
A menos que o desejo de posse adultere os mais 
sublimes sentimentos;  
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A menos que o narcisismo oculte seus reais propó-
sitos.  
 
Somos diariamente convidados à satisfação egoís-
tica de prazeres os mais rasos, realidade própria 
de uma sociedade hedonista; vamos cultivar os 
prazeres éticos, estéticos, emocionais!  
 
Somos, a todo momento, convidados a nos exibir 
numa manifestação vaidosa de angariar aplausos. 
Para quê?  
 
No fim somos nós conosco mesmos, amigos. Va-
mos nos voltar pra dentro!  
 
"Há quem se julga forte na beleza que vem e 
passa...há quem se julga forte no poder e nas 
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riquezas que mudam de dono...sede, portanto, 
fortalecidos no Senhor!", vai nos dizer Emmanuel 
em uma de suas mensagens.  
 
Meditemos no Cristo: “Só aos olhos do mundo, 
mas o Pai com Ele!”, como vai nos dizer Joanna 
de Ângelis, em Messe de Amor. 
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Capítulo 5 – O jogo das acusações  
 
“Se trazes a consciência tranquila, entre os limites 
naturais de tuas obrigações antes as obrigações 
alheias, ora pelos que te censuram ou injuriam e 
prossegue centralizando a própria atenção no de-
sempenho dos encargos que o Senhor te confiou”, 
pelo Espírito Emmanuel. 

 
Quantas pessoas que exalam suave olor e sob a 
égide de formosas flores arquitetam odiosos estra-
tagemas para confundir, enganar e manipular ou-
trem às expensas de satisfazer suas próprias pai-
xões?  
 
Armam suas teias intrincadas e qual plantas carní-
voras planejam e perpetram o ataque com sagaci-
dade e crueldade...  
 
Ledo engano!  
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Movimentam as placas sob seus pés que geram, 
mais tarde, o tsunami que as arrebata nas ondas 
avassaladoras da angústia e do remorso!  
 
Então, retornam, dizendo-se arrependidas e mere-
cedoras do perdão...de fato!  
 
É o "lobo perseguidor sendo consolado pela 
ovelha acossada".  
 
Mas....É necessário saber o que esperar! A pureza 
de coração não significa ignorância do mal, mas 
amar, não obstante o mal.  
 
“As árvores más não podem dar bons frutos e 
as árvores boas não podem dar maus frutos”. 
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Que veja quem tem “olhos de ver” e ouça quem 
tem “ouvidos de ouvir”.  
 
O servidor atento não pode se deixar enganar pela 
epiderme das ações. É necessário penetrar na es-
sência das intenções. E para isso, só o tempo.  
 
"Onde se encontram aqueles que sorriram con-
tigo no parque primaveril da primeira mocida-
de?", Emmanuel vai nos perguntar em uma de su-
as mensagens. 
 
E poderíamos responder ao inesquecível instrutor: 
Choram e sofrem nas trevas exteriores, do cami-
nho que trilharam para si mesmos.  
 
Ninguém é vítima. Todos somos responsáveis.  
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E se nós, cônscios do dever, fortalecidos no Se-
nhor, precisamos refazer nossos caminhos equivo-
cados, o que não pensar naqueles que se compra-
zem no mal?  
 
Aquele que vive com Jesus e para Ele não teme 
nada, nem ninguém.  
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Capítulo 6 – Liberdade e amor 
 

“Dever observado e cumprido mede o nosso direito 
de agir com independência”, pelo Espírito Emma-
nuel. 
 

A mão que se estende em auxílio precisa estar 
aberta para entregar o benefício que dispensará ao 
irmão em necessidade; e será por essa mesma 
mão que as bênçãos do Alto recairão em teu pró-
prio seio, recompondo-lhe as forças e reabaste-
cendo suas energias. 
 
O segundo que antecede o abraço carinhoso e fra-
terno não prescinde dos braços abertos em direção 
aquele que receberá a autêntica demonstração de 
afeto; e será por este mesmo aconchego que nos 
sentiremos protegidos e amados por outros braços 
que sequer podemos imaginar...  
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Nunca nos cansemos de aprender sobre o amor.  
 
Mas de todas as suas nuances, jamais olvidemos 
que a liberdade é condição essencial dele existir!  
 
Se aprisionarmos um passarinho, cerrando nossas 
mãos, assassinaremos a criatura de Deus com re-
quintes de perversidade;  
 
Se acumularmos alimentos em nossos armários, 
evitando repartir com quem tem necessidade, em 
pouco tempo perderemos tudo, com laivos de ava-
reza...  
A posse é antítese do amor. Feliz daquele que de-
seja para o ser amado que todos possam ama-lo 
por ama-lo muito. 
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Capítulo 7 – Suportar-nos uns aos outros 
 

“Lance de sofrimento é o ensejo da fé. Silencia. 
Deus sabe o instante de intervir”, pelo Espírito 
Emmanuel. 
 

Renascemos com um acordo selado: auxiliar-nos-
íamos mutuamente...  
 
Voltamos com o propósito augusto de nos suportar 
e de trocar de papéis: ora como o crucificado rumo 
ao Gólgota; ora como o Cireneu, dando o suporte 
ao depauperado.  
 
Lembremos de que, no Sinédrio, o apedrejado em 
rotas vestes espiritualmente fulgurava, contrastan-
do com os séculos de sombra e com o abismo 
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imenso que o juiz intrépido e inclemente, de Tarso, 
precisaria mais tarde transpor.  
 
Invariavelmente, nada temos de nosso, inédito e 
plenamente autêntico; em assuntos de virtude, so-
mos meros repetidores da mensagem divina, com 
um ruído constrangedoramente corruptor. Até em 
assuntos intelectuais, qual de nós poderá afirmar, 
sobranceiro, que sua ideia é original e individual, 
ingratamente ignorando o sem número de intuições 
de espíritos amigos que não nos cansam de as-
sessorar?  
 
Ambição só por crescer aos olhos de Deus. Com-
petir só por vitalizar nosso próprio trigo em detri-
mento do joio.  
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Não precisamos desfazer dos outros para alimentar 
com óleo nossas lamparinas.  
 
Não se trata de uma competição para avaliar a 
chama mais brilhante. Trata-se apenas de fulgir... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



	 28	

Capítulo 8 – Exigência para nós, complacência 
para os outros 
 

“Ainda que te pareça, na atualidade terrestre, 
sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus 
o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças 
para fazer luz e confiança onde a treva e o deses-
pero dominam, porque se ontem foi o tempo de 
nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa aben-
çoada ressurreição”, pelo Espírito Emmanuel. 
 

Para os trânsfugas do dever, que invariavelmente 
todos nós fomos ou ainda somos, o grau de exi-
gência para o outro é máximo e a complacência 
com nossas ações, análogo. Insensatos que so-
mos!  
 
Contudo, chega um tempo que não conseguimos 
mais fugir ao serviço impostergável da renovação 
íntima, porque nenhum lugar consegue nos conce-
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der o acolhimento indispensável para alcançarmos 
a paz.  
 
É aí que vamos iniciar a busca e construção do "lu-
gar à parte" anunciado no Evangelho; que não é 
propriamente uma estação geográfica, mas uma 
vivência emocional.  
 
Mas há longo caminho a percorrer e nosso passa-
do delituoso clama por reparação: como equacio-
nar as emoções contraditórias?  
 
Acrisolando-nos conforme os caracteres de perfei-
ção moral, na medida de nossas possibilidades (na 
máxima medida de nossas possibilidades).  
 
Exigindo o máximo de si e nada dos outros.  
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Isso nos leva a pensar que a intolerância que sen-
timos é uma reprovação da sombra que avulta em 
nós.  
Não devemos nos comprazer em projeta-la; se já a 
reconhecemos, agora é hora de imprimir novo ru-
mo à marcha...  
 
Por isso, permitamos que os outros sejam o que 
quiserem, mas a nós mesmos, o que devemos ser. 
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Capítulo 9 – Mudança real 
 

“Renovação é aceitar varonilmente as ocorrências 
adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova 
e as crises da existência, procurando servir mais e 
melhor no plano de evolução e trabalho em que a 
providência divina nos colocou”, pelo Espírito 
Emmanuel. 
 

Por quantos séculos havemos recalcitrado contra 
os aguilhões? Quanta insubordinação, quanta 
queixa, quanta insurreição contra o dever?  
 
Altercando com nossos irmãos, rebelando-nos; 
destruindo com nossa fúria implacável a protetora 
rede, amorosamente construída para nos auxiliar a 
singrar as brandas águas do Altíssimo...?  
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A renúncia. O devotamento. A abnegação. Não a 
alguém, mas ao Cristo! Que maior honra, que mai-
or dignidade, que maior sensação de dever cum-
prido que mortificar o ego?  
Por quantas vezes o Cristo já não nos bateu à por-
ta e exorou: "Escutai-me filho. Deixai que te condu-
za"...?  
 
Essa é a verdadeira mudança, a interior. Porque se 
nos dizemos revivescentes do Cristianismo, o 
Evangelho deve se tornar as páginas vivas de nos-
sa ação.  
 
Deixemos ir...sigamos adiante!  
 
O que é nosso além da própria vida e o aproveita-
mento que fazemos do que lemos? 
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Capítulo 10 – Aquilo que é perfeito  
 

“Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcan-
ce, desde agora, e a perfeição ser-nos-á, um dia, 
preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos o 
porvir”, pelo Espírito Emmanuel. 
 

Todos, invariavelmente, ficamos esperando por 
oportunidades mágicas e revolucionárias de fazer o 
bem; quando arrebataremos as massas e a multi-
dão supostamente cairá comovida aos nossos pés.  
 
Buscamos por obras grandiosas; feitos faustos. 
Devassamos a arte e a ciência; desprendemos in-
vestimentos vultosos; perdemos noites em experi-
ências transatas... com que objetivo?  
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O brilho, o célebre minuto, o ofuscar dos holofotes 
direcionados à nossa fronte, embalado pelas pal-
mas dignas de quem é ovacionado. E depois? E o 
minuto que sucede o apogeu? Um irrefutável dese-
jo de ser simples e natural assoma a criatura.  
 
Porque aquilo que é perfeito o é sem firulas.  
 
Não são os adereços que conferem a beleza, pelo 
menos no que tange ao que é espiritual; mas aquilo 
que é essencial. "Olhai os lírios do campo, vede 
como são belos; e em verdade vos digo que 
nem mesmo Salomão, em todo esplendor de 
sua glória, se vestiu majestosamente como um 
deles", já nos dizia Jesus.  
 
Como anda nosso altar íntimo?  
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Ornado de flores como os suntuosos altares dos 
templos externos? 
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Capítulo 11 – Exigências 
 

“O homem não sabe dar sem receber, não consegue 
ajudar sem reclamar e, criando o choque da exi-
gência para os outros, recolhe dos outros os cho-
ques sempre renovados da incompreensão e da dis-
córdia, com raras possibilidades de auxiliar e au-
xiliar-se”, pelo Espírito Emmanuel. 
 

Até ao esclarecer é preciso ter cuidado: para espe-
rar o melhor momento; utilizar as palavras menos 
ásperas; compreender as razões da inação do ou-
tro.  
 
Quantas vezes um diálogo encetado, ainda que 
movido sinceramente por uma boa intenção, não 
acaba fazendo recrudescer animosidades?  
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Às vezes, calar-se é sábia terapêutica, quando as 
palavras são ineficazes para transmitir o que se 
sente.  
 
A pretexto de intentar fazer o bem, não podemos 
devassar a liberdade de consciência alheia. Aquilo 
que julgamos ser "o melhor", em verdade, o é para 
quem?  
 
Se nós vemos o outro ainda aquém daquilo que 
julgamos ser o ideal, que dizer de nossos mentores 
quando nos vêem? E acaso eles nos recriminam e 
admoestam? Eles nos intuem, acompanham-nos, 
mas deixam a nós a responsabilidade de escolher 
nossos próprios caminhos. Permanecem de mãos 
estendidas, prontas para o amparo necessário, 
mas não fazem o trabalho por nós; afinal, de outra 
forma não haveria aprendizado...  
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O exemplo arrasta; está na hora de começar a tes-
tificarmos o Evangelho que estudamos. 
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Capítulo 12 – Paciência operante 
 

“Em qualquer agitação exterior, mantém a sere-
nidade necessária para que não destruas a forma-
ção do auxílio que já estará na direção do teu pró-
prio endereço”, pelo Espírito Emmanuel. 
 

Quando entregamos ao Criador a condução de 
nossos destinos, submetemos a nossa vontade aos 
Seus superiores desígnios.  
 
Os insondáveis planos de Deus ao nosso respeito 
não precisam ser conhecidos para esse sincero 
devotamento: isso é ter fé. Entregar-se é confiar 
que a vontade soberana do Pai é a melhor ao nos-
so respeito.  
 
Ainda que nossos anseios não estejam sendo 
atendidos, há uma razão superior como um fluxo 
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favorável aos nossos caminhos; podemos ir na 
contramão, rebelar-nos; insurgir-nos. Mas como 
delinquentes da Lei, qual a opção final, senão o 
constrangimento ao dever por imposição da verda-
deira Justiça?  
 
Paciência para aquilo que não somos capazes de 
modificar. E paciência não é inação; antes, é ope-
rante na perseverança no exercício do bem e na 
prática do amor.  
 
Não há melhor sensação de bem estar, consciên-
cia pacificada e dever bem cumprido do que acei-
tar.  
 
Ser prisioneiro do Cristo é libertar-se por amor. 
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Capítulo 13 – Palmatória do mundo 
 

 “Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substân-

cia de que se nos constituirá a própria vida”, pelo 

Espírito Emmanuel. 

 

Não somos a palmatória do mundo. 
 
O nosso conhecimento acerca da verdade é super-
ficial, parcial e obnubilado; mesmo que estejamos 
entre os maiores na Terra ou sob nossas mãos re-
pousem o poder da Justiça, somos meros instru-
mentos do Divino.  
 
A Justiça Real não prescinde da Verdade.  
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E esta, só com pureza moral - patamar que ainda 
não logramos alcançar, é que poderemos conhe-
cer...  
 
Não nutramos pensamentos de ódio e rancor por 
ninguém.  
 
Libertemo-nos para que possamos librar nos cimos 
do progresso.  
 
Não façamos a propaganda negativa alheia, antes, 
preocupemo-nos em cuidar do nosso próprio cres-
cimento.  
 
Fixemos na nossa mente a ideação da evolução 
incessante; convertamos nossa vida em bênçãos e 
multipliquemos os talentos concedidos pelo Alto, a 
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fim de que não precisemos viver em expiação, sob 
duras penas.  
 
Acordemos, enquanto há tempo.  
 
Lembremo-nos de que aquilo que alimentamos em 
nosso mundo íntimo, poderá saciar-nos ou afaimar- 
nos.  
 
Somos luzes. Fulguremos. 
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Capítulo 14 – A sede do amor líquido 
 

“E, usando-a por água pura da vida, em todos os 
momentos, lembra-te de que a Terra, generosa e 
fecunda, revela, em toda parte, a Compaixão de 
Deus”, pelo Espírito Emmanuel. 
 

A água sempre dessedenta? Eis uma excelente 
questão.  
 
Zygmunt Bauman em sua obra Amor líquido: so-
bre a fragilidade dos laços humanos, sociólogo 
inteligentíssimo, vai discorrer sobre a maleabilidade 
perniciosa dos relacionamentos atuais, elevando 
cada vez mais assustadoramente a fragilidade dos 
laços afetivos.  
 
A era da Tecnologia com sua rapidez e altíssima 
conectividade tem influenciado a forma como o ser 
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humano se relaciona ou o ser humano tem conver-
tido essa ferramenta neutra em móvel de suas pai-
xões?  
 
Chegou-se ao ponto dos valores morais estarem 
sendo controvertidos em função da relativa facili-
dade de se estar com alguém hoje e amanhã des-
carta-lo(a) ou deixa-lo(a) esvair-se com inclemente 
fluidez... 
 
E vai além: como esse pensamento tem-se altera-
do as relações sócio-políticas numa visão macro, 
de toda a humanidade? 
 
Ora, se a pretexto de estar livre e permitir-se fruir o 
homem contemporâneo adotou as relações líqui-
das por que no fundo continua se sentindo infeliz e 
fragmentado? Por que ainda tem sede?  
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E que dizer do poliamor, sem puritanismo, quando 
se mantém múltiplas relações afetivas e sexuais 
com vários parceiros, de comum acordo com to-
dos? Será suportável a longo prazo para a saúde 
psíquica? 
 
A justificativa é evitar a infidelidade conjugal...  
 
Talvez desde 1857 já tenhamos a resposta: "Com 
a poligamia não há afeição real, mas sensuali-
dade" (questão 701 de O Livro dos Espíritos).  
 
Urge crescer para Deus conforme a consciência 
tranquila. 
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É-nos muito natural a educação formal, quando re-
cebemos lições sobre letras e números, desde a 
mais tenra idade.  
 
E sobre as relações humanas, condição fundamen-
tal de ser, aprendemos onde?  
 
A família é o berço das Lições morais. E aquelas 
edificadas sobre as bases fortes do Cristo são co-
mo o homem que construiu sua casa sobre a rocha 
e não sobre a areia, que com algum tempo, fará 
tudo ruir. 
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Capítulo 15 – A vitória difícil 
 

“Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez 
que a vitória real é a vitória de todos, convictos de 
que não precisamos gastar as possibilidades da 
existência em expectativa e tensão, porquanto, se 
estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessi-
tamos será feito em nosso favor, no momento opor-
tuno”, pelo Espírito Emmanuel. 
 

Temos um poder transformador imbatível, inderro-
gável.  
 
Temos uma força imensa, que assoma do imo do 
ser e que, a pouco e pouco, vai tomando todas as 
fibras do corpo. Do nosso espírito.  
 
"É como um cavalo, que domado pode lhe ser 
útil, mas que desgovernado, causa estragos" (O 
Livro dos Espíritos, sobre as paixões).  
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Todavia, não detemos o controle das circunstân-
cias que a vida nos apresenta. E nesse interim, 
somos muitas vezes impotentes.  
 
Não estamos abandonados num barco sossobran-
do ao bel prazer do vento, a esmo. Temos poder 
de decisão. Mas precisamos entender que os me-
andros são a vida que compõe para nós; e ter pa-
ciência é ser obstinado e pacífico no exercício do 
dever que Jesus espera de cada um de nós.  
 
Tudo está correto e bem posto em seu devido lu-
gar. Governemo-nos e, agindo construtivamente ao 
lado da Lei, viremos o quanto a vida é frutuosa e 
feliz.  
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Rendamo-nos, agora. Porque é quando perdemos 
o controle que estamos a salvo. 
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Capítulo 16 – A paz triunfante 
 

“A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, 

que obedece e confia...”, pelo Espírito Emmanuel 

 

Senhor Jesus, por quanto tempo nos revoltamos 
contra os Teus desígnios ao nosso respeito?  
 
Quantas incompreensões marcaram-nos, Espíritos 
insubordinados às leis divinas?  
 
Quanto nos debatemos contra as amorosas teias 
da rede de proteção que cuidadosamente houves-
tes tecido para nós, Senhor?  
 
Quanta destruição causamos! Alimentando a fúria 
das paixões quais cavalos desgovernados, nós 
partíamos a esmo, galopantes, totalmente irracio-
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nais, no sentido da própria destruição que, incon-
sequentemente, íamos para nós mesmos cavan-
do... E tu, Senhor, onde estivestes?  
 
Sempre ao nosso lado, de mãos compassivas, es-
tendidas na nossa direção: "Vinde, eu te aguardo 
de volta ao meu Reino...como o pai do filho 
pródigo, este, que depois de sofrer as agruras 
que suas escolhas lhe impuseram, retorna, se-
dento, ao seio do Pai". 
 
Agradecemos a ti, Senhor, porque éramos cegos e 
agora nós vemos!  
 
Nossa gratidão, Pai de Misericórdia, por Tua cle-
mência infinita...o que seria de nós sem Tua bon-
dade?  
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E agora, como Saulo de Tarso, somos nós que Te 
perguntamos: "Que queres que façamos?"  
 
É Teu nosso coração, Jesus. Faze de nós instru-
mentos de Tua paz. 
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Capítulo 17 – A falta no excesso 
 

“Chamados à caridade, consideram nos irmãos de 
sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irri-
tadiços. Impelidos a essa ou àquela manifestação 
de contentamento, recuam desencantados, crendo 
surpreender a maldade e a lama nas menores ex-
teriorizações de beleza festiva”, pelo Espírito Em-
manuel. 
 

Este excesso que transborda escamoteia uma falta 
que ainda não verificamos.  
 
Não nos aflijemos desmesuradamente, nem bus-
quemos fora de nós a razão do nosso desalinho...  
 
Perseguimos, num esforço tresloucado e desvaira-
do, anseios de amor para saciar nossos ideais 
mais justos da experiência ditosa, porém, não pen-
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samos nas obrigações que o júbilo requer para sua 
consecução.  
 
E quase sempre aquilo que batizamos como a mais 
nobre expressão do amor não passa de desejo de 
possuir, pelo vão interesse de apenas reter para 
nós mesmos.  
 
Não nos iludamos mais.  
 
Convertamos nossa força em celeiro de bênçãos, 
mudemos nossa vida agora e sejamos felizes!  
 
Abramos as comportas do nosso coração para re-
ceber a chuva de bênçãos no terreno dos nossos 
sentimentos, transformando sensações em emo-
ções elevadas.  
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Não somos nós quem buscamos o amor; é o Divino 
Amor que vem esperando, desde sempre, por cada 
um de nós.  
 
Não resistamos mais... 
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Capítulo 18 – O que se olha e o que se vê 
 

“Olhai, refleti, ponderai!...Depois disso, natural-

mente, estareis prontos a vigiar e orar com provei-

to”, pelo Espírito Emmanuel. 

 

Em tempos atribulados como o da sociedade hodi-
erna é muito comum verificarmos a euforia genera-
lizada utilizando como substrato o escândalo 
alheio. 
 
Revivemos, todos os dias, a cena da mulher fla-
grada em adultério pelos fariseus, e arrastada de-
fronte Jesus, eles lhe perguntam: "Que devemos 
fazer com esta mulher, Mestre? Pela lei, deve-
remos apedreja-la em praça pública".  
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Jesus permanece silencioso, escrevendo na terra. 
São os seus "não ditos e não feitos", como diz 
Joanna de Ângelis.  
 
Os fariseus insistem, tentando incitar Jesus a se 
posicionar com a piedade que lhe é natural e neste 
caso, contra a lei.  
 
E Ele redargue, humilde, porém altivo: "Aquele 
que tiver sem pecado, que lhe atire a primeira 
pedra".  
 
Jesus, um espírito puro, não atirou a pedra e mais 
tarde disse isso à mulher: "Onde estão, mulher, 
aqueles que a condenaram?" E ela: "Todos se 
foram, Senhor". “Então mulher”, remata Jesus, 
"Vá e não tornes a pecar. Se eles não te conde-
naram, também eu não te condeno". Que lição!  
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Pouco importa o erro alheio. O que eu vejo?  
 
Aquele que caiu é o nosso passado de trevas ou 
nosso futuro, se não vigiarmos e orarmos.  
 
Muitos de nós não caímos por falta de oportunida-
de e não por uma santidade que ainda não nos 
pertence... 
 
Não nos enganemos, amigos.  
 
Calemos a revolta. Reflitamos. Juiz só Deus. Nós 
somos todos farinha do mesmo saco: Espíritos im-
perfeitos e aprendizes... 
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Capítulo 19 – O que se espalha e o que se junta 
 

“Necessário juntar ao saber a piedade, o amor. 

Juntar ao conhecimento a sobriedade, moderar 

apetites e paixões”, pelo Espírito Emmanuel. 

 

Há quem se julgue forte na beleza estampada no 
rosto e no corpo, que o tempo e a ação da gravida-
de desconstrói.  
 
Há quem se julgue imbatível com a transitória pos-
se material, que um estalar de dedos do Criador 
muda de dono.  
 
Há quem se julgue poderoso nos vínculos sociais e 
nos laços familiares que os anos afrouxam e desa-
tam com a morte, se não estiverem pautados na 
afeição legítima.  
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Fortaleza só com as virtudes morais.  
 
Sejamos aquilo que compartilhamos, que divulga-
mos, que espalhamos, que espraiamos. Sejamos 
amor.  
 
"Não ajunteis para vós tesouros na terra; onde 
a traça e a ferrugem os consomem, e onde os 
ladrões minam e roubam; mas ajuntai para vós 
tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferru-
gem os consumem, e onde os ladrões não mi-
nam nem roubam. Porque onde estiver o teu te-
souro, aí estará também o teu coração". (Ma-
teus, 6:19-20) 
 
Nenhum de nós deverá desconsiderar que Jesus 
sempre faz uso de símbolos significativos em sua 
abordagem parabólica. 
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Aqui, a traça e o caruncho (em algumas tradu-
ções), a traça e a ferrugem (em outras traduções) 
são o símbolo do que é consumido – madeira, os 
farelos armazenados por muito tempo – por falta de 
uma destinação útil. 
 
Tudo na criação é movimento construtivo. 
 
Em mais um poderoso símbolo, Jesus insere dois 
verbos para apresentar os ladrões: arrombar e rou-
bar. 
 
Em geral, quando falamos em ladrões lembramos 
dos irmãos nossos menos afortunados que tentam 
se apossar indevidamente do que é nosso, geral-
mente, na base da violência. Contudo, ampliemos 
o entendimento do ensino. 
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Arrombar é abrir à força. 
 
Muitas vezes não somos nós a exigir a compreen-
são precoce de nossos irmãos de ideal, violando 
sua liberdade de consciência para que nos com-
preenda e concorde conosco? 
 
Roubar é apropriar-se do bem alheio, com impos-
sibilidade de resistência. 
 
E quantas vezes nós não nos apoderamos do pre-
cioso tempo do outro investindo em discussões in-
frutíferas por mera questão de divergência de opi-
nião?  
 
Quando não constrangemos nossos subordinados, 
nossos parceiros ou nossos próprios filhos, como 
tiranos domésticos, aos nossos caprichos pueris, 
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impedindo qualquer condição de diálogo e negoci-
ação? 
 
Parece que também nos comportamos como la-
drões. 
 
O coração, ninguém deve desconhecer, é símbolo 
da fonte dos sentimentos da criatura humana (sede 
da inteligência e dos sentimentos); e o tesouro, o 
conjunto das metas primordiais de nossa existência 
– simbolizando aquilo que mais desejamos. 
 
O tesouro mobiliza o coração. É por isso que preci-
samos cuidar do que vitalizamos; a depender, so-
mos nós mesmos os responsáveis de compor as 
algemas que nos escravizam ou as asas que nos 
libertam. 
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Capítulo 20 – O combustível indispensável 
 

“Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada mor-

ta no santuário do Evangelho”, pelo Espírito 

Emmanuel. 

 

O otimismo é conquista inexpugnável das almas 
obstinadas.  
 
Manter um ideal superior é combustível indispen-
sável para que possamos alçar os cimos do pro-
gresso; mas nesta ascese, é esperado experimen-
tarmos desalento...uma melancolia quase injustifi-
cável!  
 
Reajamos com entusiasmo! Preenchamos 
noss’alma combalida de sentimentos auspiciosos, 
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de promessas alvissareiras e alimentemos de bons 
alvitres as mais íntimas sugestões.  
 
Ainda estamos muito longe do objetivo...  
 
O abismo que nos separa do Cristo é incomensu-
rável.  
 
Contudo, não obstante ainda preservemos prima-
rismos e da verdadeira civilização, a moral, tenha-
mos tão somente o verniz, somos sensivelmente 
melhores do que um dia fomos.  
 
Os incontáveis séculos de sombra ainda alargam 
sua tétrica penumbra sobre nossas esperanças 
mais belas, é bem verdade. Mas façamos fulgir 
nossa luz com toda intensidade possível para acla-
rar as rotas estreitas da evolução!  
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Seja nossa fé e esperança qual archotes lumines-
centes nas estradas que conduzem ao Criador!  
 
Aspiremos a longos haustos essa atmosfera de paz 
e bênçãos que Jesus derrama sobre nós e acredi-
temos na nossa vontade, a maior de todas as po-
tências!  
 
Sim, nós podemos tudo quanto quisermos e que 
esteja em consonância com a Lei Divina, se tiver-
mos vontade suficientemente forte.  
 
Caminhemos intimoratos. E logo mais nos surpre-
enderemos com nossa transposição de plano mo-
ral. 
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Este é um e-book gratuito para divulgação cristã 
espírita. 

 
 

Ele está disponível no site 
https://sentimentemos.wordpress.com/ junto 

com outras obras. 
 

Se foi útil a você, ficamos felizes. 
 

Se quiser, compartilhe e divulgue. 


