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Prefácio 
No Sermão da Montanha, reiteradas vezes, Je-

sus faz correlações entre a lei de Moisés e os Seus 

ensinamentos: “Ouvistes o que foi dito aos anti-

gos...eu, porém, vos digo...” 

Ao contrário de destruí-la, Jesus vinha, qual 

pedagogo insubstituível, mostrar uma interpreta-

ção justa e amorosa da tradição oral da lei. Ampli-

ou conceitos, retificou entendimentos e mostrou, 

pelo discurso e pela prática, o quanto Deus ama 

todas as criaturas humanas, a ponto de enviar Seu 

Filho, o modelo do Homem Integral. 

Este livro não é mais que uma gota, no imenso 

manancial de reflexões possíveis dos ensinamentos 

de Jesus à Luz do Espiritismo; preferimos optar 
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pelas reflexões econômicas, convidando o leitor a 

um minuto suficiente para estimular o desejo de se 

aprofundar nas questões espirituais em momentos 

de meditação solitária, ou nas reuniões familiares e 

em grupo. 

Buscamos referências no Antigo e no Novo 

Testamento, assim como nas cartas apostólicas, 

pois entendemos que Jesus conseguiu unir as re-

velações com a tinta marcante do amor.  

Por vezes, o leitor terá impressão de que essa 

gota é de suor, a escorrer da fronte do trabalhador 

honesto; outras vezes, gota de lágrima, vertida sob 

o peso de aflições pungentes de uma pobre moça 

desesperançada. Contudo, sempre será gota de 

água viva, que dessedenta, alivia e reacende a fé 

para confiar no Divino Rabi. 

Nós temos Jesus e isso basta. 
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Se for útil a você, estaremos felizes. Se quiser, 

compartilhe e divulgue. 

“Ouvistes o que foi dito?” 

 

Patrícia Lins, 11/05/2020
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Palavras iniciais 

Que possamos fazer ouvidos moucos aos con-

vites de desarvoramento ululantes do mundo e 

apuremos a escuta às súplicas de serviço e ação no 

bem, movimentando-nos ativamente na escalada 

de ascensão. 
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1  
 

“Disse Jesus: se os teus olhos forem 
maus, todo o teu corpo estará em 

trevas”  
(Mateus, 6:23) 

 
 

Os olhos são o espelho da alma; é através deles que 

contemplamos a beleza da criação e apreciamos a 

bondade do Pai. Precisamos depurar nossas lentes 

a fim de não deturpar a visão. Ver sempre o que há 

de melhor não é iludir-se, mas preferir ser otimis-

ta. 
 
 
 
 

♥ 
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II 
 

“Bem aventurados os pobres pelo es-
pírito, porque é deles o Reino dos 

Céus” (Mateus, 5:3) 
 
Lição desafiadora a da humildade; reconhecer 

nosso legítimo valor, sem exaltar-nos a vanglória; 

ignorar o desprezo, a ironia, a incompreensão; só 

a prática insistente da renúncia, nos seus menores 

lances, para nos preparar para os grandes teste-

munhos! Jamais poderemos olvidar que a obra é 

do Cristo; tudo esperar, tudo padecer, tudo sofrer, 

por amor ao Seu nome. 
 

♥ 
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III 
 

“A ansiedade do coração do homem 
o abate, mas uma boa palavra o 

alegra”  
(Pv, 12:25) 

 
 

Os hábitos mentais definem nossa conduta perante 

a vida, mas toda palavra de encorajamento é inje-

ção de otimismo para enfrentar com mais coragem 

os desafios. 
 
 
 
 

♥ 
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IV 
 

“Em verdade vos digo que tudo o 
que ligardes na terra será ligado no 
céu, e tudo o que desligardes na ter-

ra, será desligado no céu”  
(Mateus, 18:18) 

 
Aprendamos com a morte a, todos os dias, destruir 

nossas ilusões, transformar nosso orgulho e extin-

guir nossos maus hábitos. Que o trabalho nos mo-

bilize à ardente caridade, a fim de que o fechar de 

olhos nessa existência represente suave despertar 

na vida maior. 
 
 

♥ 
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V 
 

“E Jesus, tendo ressuscitado na 
manhã do primeiro dia da semana, 
apareceu a Maria Madalena, da 

qual tinha expulsado sete demônios” 
(Marcos, 16:9) 

 
O Cristo ressuscitado seja, talvez, o mais bonito 

símbolo de renovação para a criatura humana. Re-

presenta que não importa as agruras da vida, após 

a noite escura sempre ressurge um amanhecer 

cheio de esperanças a nos surpreender; além dis-

so, Jesus escolhe justamente a mulher convertida 

para testemunhar sua glória. 
 

♥ 
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VI 
 

“Disse Jesus: Se saudardes apenas 
os vossos irmãos, que fazeis de mais? 
Não fazem os gentios também as-

sim?”  
(Mateus, 05:47) 

 
Amar ao próximo, aos pais e a si mesmo já eram 

temáticas conhecidas do Velho Testamento, mas 

Jesus inaugurou  o amor aos inimigos ou adversá-

rios; a caridade conforme Jesus compreendia co-

meça com a “benevolência para com todos” e in-

clui a tolerância, o respeito, os bons pensamentos 

e as boas palavras. 
 
 

♥ 
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VII 
 

“Não se turbe o vosso coração; cre-
des em Deus, crede também em 

mim”  
(João, 14:1) 

 
 

Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho impos-

tergável, integram as diretrizes para o êxito. 
 
 
 
 

♥ 
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VIII 
 

“Disse Jesus: Ajuntai tesouros no 
céu, onde nem a traça nem a ferru-
gem destroem e onde os ladrões  não 

arrombam e não roubam”. 
 (Mateus, 6:20) 

 
A falsa sensação de segurança trazida pelo poder, 

riqueza ou beleza esvai-se numa dessas reviravol-

tas que a vida nos dá, porque esses bens são transi-

tórios. Trabalhemos pelos tesouros imperecíveis 

do céu. 
 
 
 

♥ 
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IX 
 

“E Jesus lhes respondeu: Meu pai 
trabalha até agora, e eu trabalho 

também”.  
(João, 5:17) 

 
 

Reafirmemos, a cada dia, com coragem e paciên-

cia, o compromisso do trabalho incessante por 

nossa educação  moral, reabilitando-nos dos erros 

e harmonizando-nos perante a consciência. 
 
 
 
 

♥ 
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X 
 
 

“Deixai vossa luz resplandecer di-
ante dos homens, para que vejam as 

vossas boas obras e glorifiquem o 
vosso Pai que está nos céus”.  

(Mateus, 5:16) 
 
 

É necessário acender em nosso interior as clarida-

des imortais, alicerçando os ensinamentos pelo 

desejo ardente de ouvi-los, no esforço ativo de vi-

ve-los. 
 
 
 

♥ 
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XI 
 
 

“Melhor é o pouco com justiça do 
que grandes rendas, com injustiça” 

(Pv, 16:8) 
 
 

Ninguém foge à Lei. A cada ação, corresponderá 

uma reação, e embora a Misericórdia Divina seja 

infinita, não é cega. O homem só é infeliz porque 

se afasta da lei divina. 
 
 
 
 

♥ 
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XII 
 
 

“Nisso reconhecerão todos que sois 
meus discípulos, se tiverdes amor 

uns pelos outros”.  
(João, 13:35) 

 
 

A consolação pelo exercício do amor é o desinte-

ressado prazer em servir: buscando primeiro o que 

é do Cristo, antes de pensar nas próprias necessi-

dades; copiando por modelo Sua confiança,  prova 

da entrega total de nós mesmos. 
 
 
 
 

♥ 
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XIII 
 

“Disse Jesus: Em verdade vos digo 
que até que o céu e a terra passem, 
nem um jota ou um til se omitirá 

da lei, sem que tudo seja cumprido” 
(Mateus, 05:18) 

 
 

As ilusões não resistem ao tempo. Não é possível 

enganar ou permanecer oculto indefinidamente. E 

revelando a verdade, porque nada foge à Lei, toda 

infração deverá ser reparada por legítima comu-

nhão com a lei divina. 
 
 
 

♥ 
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XIV 

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, 
pregai o evangelho a toda criatura”. 

(Marcos, 16:15) 
 
A cada um de nós foi incumbida uma missão pe-

quena ou grande que nos cumpre desempenhar: 

somos os obreiros do Senhor; os recursos são pro-

vidos do Alto, que aproveita nossa boa vontade em 

produzir sempre, na infinita Messe de Amor. 
 
 
 
 

♥ 
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XV 

“Disse Jesus: Se alguém demandar 
contigo e tirar-te a túnica, deixa-

lhe também a capa”.  
(Mateus, 5:40) 

 
Jesus nos ensinou a não resistir, a simplesmente 

nos entregar; não tergiversar, não se opor: atender 

e amparar; dar e prover; assistir, porque a verda-

deira justiça só dEle provém. 
 
 
 
 

♥ 
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XVI 

“E Jesus, tendo ouvido isto, disse-
lhes: os sãos não necessitam de mé-

dico, mas sim os doentes”.  
(Marcos, 2:17) 

 

Quando um de nossos membros sofre contusão, 

cuidamos da assepsia local, da administração me-

dicamentosa, e depois, no tratamento continuado 

até reestabelecer a cura; para as nossas enfermida-

des morais, não dispensamos igualmente assepsia 

mental, administração das pílulas do Evangelho, e 

o exercício persistente de viver os ensinamentos 

de Jesus. 
 

♥ 
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XVII 

“Entrai pela porta estreita; porque 
larga é a porta, e espaçoso o cami-

nho que conduz à perdição, e muitos 
são os que entram por ela”.  

(Mateus, 7:13) 
 

Jesus usou o precioso símbolo da porta larga e es-

treita para definir as ilusões materiais e o caminho 

que conduz a Deus. Nenhum cristão pode ser 

imediatista, porque toda promessa é futura, entre-

tanto, eterna. 
 

♥ 
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XVIII 

“Porque o Senhor corrige quem Ele 
ama, assim como um pai corrige o 

filho a quem ele quer bem”.  
(Pv, 3:12) 

 

Tal qual ocorre com o corpo físico, que submetido 

a treinamento exigente desenvolve suas valências, 

como flexibilidade, resistência e força, as corri-

gendas do Senhor também são exercícios indis-

pensáveis  para o condicionamento, robustez e 

aprimoramento moral. 
 

♥ 
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XIX 

“Disse Jesus: Sede vós, pois, perfei-
tos, como perfeito é o vosso Pai que 

está nos céus”.  
(Mateus, 5:48) 

 

Crescemos pelo Deotropismo; como um girassol 

se vira em direção à luz do Sol, nós, Espíritos 

imortais, viramo-nos em direção a Deus, buscando 

vive-Lo, e assim evoluímos. Ao homem é dado 

atingir a perfeição relativa dada à criatura alcançar, 

e não é outro o propósito da reencarnação. 
 

♥ 
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XX 

“Portanto, seus pelos frutos os co-
nhecereis”.  

(Mateus, 7:20) 
 

Perscrutar as intenções por inferência superficial  

é impreciso, mas nossas ações falam por nós. A 

sinceridade no ideal, a reavaliação de nossas atitu-

des, a consistência no trabalho e a conversão de 

nós mesmos em exercício insistente do pouco que 

já conseguimos viver do Evangelho são provas 

contundentes do nosso teor essencial. 
 
 

♥ 
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XXI 

“Disse Jesus: Ao jejuardes, não vos 
mostreis contristados, como os hipó-
critas, pois desfiguram o rosto para 
os homens perceberem que jejuam”. 

(Mateus, 6:16) 
 

Somente Deus e nós conhecemos nossos desafios 

e lutas internas. O esforço para domar nossas más 

inclinações, nossas renúncias silenciosas. Ao ou-

tro, temos o dever de dar o melhor que temos, 

ocultando nossos pequenos martírios, para uma 

melhor experiência fraternal. 
 

♥ 
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XXII 

“Sua mãe disse aos serventes: Fazei 
tudo quanto ele vos disser”  

(João, 2:5) 
 

As Bodas de Caná representam um momento de 

alegria, de singular beleza; Jesus, que atestava 

através de cada pequeno ato a excelência da reve-

lação divina, neste momento reflete, e buscando 

um entendimento maternal com o olhar, encontra 

na ternura de Maria a entrega total. É como se, co-

nhecendo em profundidade a bondade do filho e a 

importância do momento, sabia que ele atenderia 

ao pedido. Será que nós estamos tão certos quanto 

ela? 
 

♥ 
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XXIII 

“Vós sois o sal da terra; e se o sal for 
insípido, com que se há de salgar?” 

(Mateus, 5:13) 
 

O bom obreiro responsabiliza-se pelo fiel cum-

primento  do seu dever, servindo com naturalidade  

e seriedade, onde se encontra, e com os recursos 

que dispõe. Assim somos nós em nossa ascese es-

piritual. 
 

♥ 
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XXIV 

“Os olhos do Senhor estão em todo o 
lugar, contemplando os maus e os 

bons”.  
(Pv, 15:4) 

 

Aquele que passa  pela fieira da ignorância ou da 

maldade, passa por uma etapa transitória. Deus é 

Pai de todos;  é justo e bom, e através de suas leis, 

tudo regula em prol da harmonia. 

 
 

♥ 
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XXV 

“Portanto, vigiai, pois não sabeis 
nem o dia nem a hora”  
(Mateus, 25:13) 

 

Nunca sabemos quando seremos chamados, por-

tanto, o momento presente é o tempo azado para a 

construção de nossas próprias esperanças e conso-

lações; não temos tempo a perder. 
 
 
 
 
 
 

♥ 
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XXVI 

“Tenho-vos dito isso, para que em 
mim tenhais paz; no mundo tereis 
aflições, mas tende bom ânimo, eu 

venci o mundo”.  
(João, 16:33) 

 

Quanto mais resoluto decide-se o aprendiz do 

Evangelho, mais as provas e tribulações assomam 

para os desafios indispensáveis. Sem perseverança 

e caridade, será impossível fazer brilhar a luz divi-

na dentro de nós; o foco no bem comum fará des-

vanecer as imagens perturbadoras em derredor. 

Sigamos para Jesus. 
 

♥ 
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XXVII 

“E por se multiplicar a iniquidade, 
a caridade de muitos se esfriará; 

mas quem perseverar até ao fim, es-
te será salvo”.  
(Mateus, 24:13) 

 

À luz do discernimento, a fé é esta confiança irres-

trita nos desígnios superiores: a entrega total e a 

submissão às lutas redentoras, para o aperfeiçoa-

mento próprio; é a sustentação nos momentos di-

fíceis e não deleite de gozos imerecidos; perseve-

remos na fé para receber os dons de Deus. 
 
 
 

♥ 
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XXVIII 

“E Jesus lhe respondeu, dizendo: 
Escrito está que nem só de pão vive-
rá o homem, mas de toda palavra 

de Deus”  
(Lucas, 4:4) 

 

Na cena figurada da tentação do deserto, Jesus nos 

adverte que o elemento material dá-nos a experi-

ência  necessária para o aperfeiçoamento moral 

dos Espíritos imortais que somos. Não busquemos 

saciar no mundo nossa fome espiritual. 
 
 
 
 

♥ 
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XXIX 

“Vós, portanto, orareis assim: Pai 
Nosso, que estás nos céus, santifica-

do seja o Teu nome”.  
(Mateus, 6:9) 

 

A fraternidade universal foi instituída pela pater-

nidade divina, pois Deus é Pai de todos nós e nos 

ama indistintamente; que nos esforcemos para nos 

tolerar, respeitando o direito legítimo de sermos 

todos felizes, estreitando os laços de fraternidade. 
 
 
 
 
 

♥ 
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XXX 

“Olhai para os lírios do campo, co-
mo eles crescem; não trabalham, 

nem fiam”.  
(Mateus, 6:28) 

 

Deixar-se conduzir pelas divinas inspirações não é 

tão simples quanto parece; perguntemos à flor no 

campo, que se submete ao Sol escaldante e à chuva 

abundante se é fácil resistir às intempéries; contu-

do, precisamos fincar nossas raízes no solo fértil 

da fé e sugar da terra da Lei Divina a seiva para 

nossa sustentação, crescendo sempre e cada vez 

mais rumo ao Pai. 
 
 
 

♥ 
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XXXI 

“Respondeu-lhes Jesus: Não está es-
crito na vossa lei: Eu disse: Sois 

deuses?”  
(João, 10:34) 

 

Vamos ensaiando no mundo material, através da 

perpetuação da espécie, a cocriação com Deus, 

quando fornecemos um envoltório físico aos filhos 

terrenos; mas da criatura é exigida mais poderosa 

colaboração: que possamos afinar os nossos pen-

samentos com o Cristo para influenciar de forma 

moral na construção do Reino de Deus. 
 
 

♥ 
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XXXII 

“Depois de comerem, Jesus pergunta 
a Simão Pedro: “Simão, filho de Jo-

nas, amas-me mais que a estes?” 
(João, 21:15) 

 

Emblemática é a interrogação que Jesus faz a Pe-

dro; se ele o ama, então apascente as ovelhas do 

rebanho divino; a mesma pergunta devemos nos 

fazer: se amamos o Cristo, precisamos praticar a 

caridade, e o amor sempre deixa um rastro de paz. 
 
 
 
 

♥ 

 



	 38	

XXXIII 

“Respondeu-lhes Jesus: Credes ago-
ra?”  

(João, 16:31) 
 

Se cremos, cumpre-nos fazer a vontade de Deus, 

vivendo, nas situações que nos encontramos, a 

prática de suas leis. 

 

 
 

♥ 
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XXXIV 

“Tirem o talento dele e entreguem-
no ao que tem dez”.  
(Mateus, 25:28) 

 

Os nossos talentos nos capacitam a melhor servir; 

progridamos sempre, em benefício próprio e dos 

demais, porque assim também seremos auxiliados. 
 
 
 
 
 
 

♥ 
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XXXV 

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos 
dou; não vo-la dou como o mundo a 

dá”  
(João, 14:27) 

 

Quem abraça o ideal cristão recebe a recompensa 

imediata da paz interior e da sensação de dever 

cumprido; enquanto o mal estertora e as aflições 

pululam, viver com serenidade é uma dádiva in-

descritível...sirvamos sempre com Jesus e para Je-

sus, sem buscar outra recompensa senão ama-lo. 
 
 

♥ 

 

 



	 41	

 

XXXVI 

“Então uma voz lhe disse: Levanta-
te, Pedro, imola e come”  

(Atos, 10:13) 
 

A voz do céu aparece a Pedro, antes da sua ines-

quecível visita à casa do centurião Cornélio, por-

que a graça do Espírito Santo deve ser derramada 

sobre todos; nesse planeta bendito, também o Sol 

nasce para todos, cobrindo-nos de bênçãos diá-

rias, cabendo-nos reconhece-las e multiplica-las. 
 
 
 
 
 
 

♥ 
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XXXVII 

“Assim também a fé, se não tiver as 
obras, é morta em si mesma”  

(Tiago,2:17) 
 

Conhecer e amar os outros pelas suas obras, im-

plica no abandono da análise perfunctória e pesso-

al, para adentrar na essência humana e suas idios-

sincrasias;  implica em reconhecer que, acima de 

nossas paixões e mesquinhos interesses, o modelo 

a ser seguido continua sempre e para sempre será, 

o Cristo. 
 
 
 
 

♥ 
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XXXVIII 

“Temos, porém, este tesouro em va-
sos de barro, para que a excelência 
do poder seja de Deus e não de nós” 

(2 Co, 4:7) 
 

Somos vasos de barro nas mãos do oleiro divino, 

aos poucos tomando a forma de Espíritos redimi-

dos e evangelizados; cada ensinamento profundo, 

guardado no escrínio do coração, e praticado com 

sincero desejo de servir, ensejará o desenvolvi-

mento dos dons, cujas primícias já carregamos em 

nós. 
 

♥ 
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XXXIX 

“Ouvindo isso, o jovem afastou-se 
triste, porque tinha muitas rique-

zas”  
(Lucas, 19:22) 

 

Quantas desistências por motivos pequenos não 

colecionamos em nossa caminhada, como trânsfu-

gas do dever? A obstinação pacífica, a consistência 

resiliente é a primeira e maior qualidade do since-

ro discípulo do Evangelho, porquanto compreen-

de que superiores aos nossos desejos estão os su-

blimes desígnios do Criador, que nos coloca no 

lugar exato para a construção da grande obra den-

tro de nós mesmos. 
♥ 
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XXXX 

“Vós sois a luz do mundo; não se 
pode esconder uma cidade edificada 

sobre um monte”  
(Mateus, 5:14) 

 

Se as claridades divinas já iluminaram o nosso Es-

pírito, não podemos mais retroceder: parar a mar-

cha por conta das primeiras dificuldades enfrenta-

das ou desistir não é uma opção para os aprendizes 

do Evangelho, que abraçaram o ideal cristão, pois 

não existe cristão sem espírito de sacrifício. 

 

♥ 
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XXXXI 

“E houve também entre eles conten-
da, sobre qual deles parecia ser o 

maior”  
(Lucas, 22:24) 

 

A lei divina é de cooperação, não competição. Ca-

da um de nós temos o nosso lugar junto ao Pai, as-

segurado, após passar pela escalada ascensional. 

Ninguém rouba a perfeição de ninguém. Ajude-

mo-nos sempre. 

 

 

 

♥ 
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XXXXII 

“É, porventura, o favor dos homens 
que eu procuro, ou o de Deus?”  

(Gálatas, 1:10) 
 

Há uma grande diferença entre servir aos homens 

e servir ao Cristo por intermédio do serviço aos 

semelhantes. Paulo é o exemplo máximo de um 

homem imperfeito movido por uma obstinação in-

tensa de ser o servidor de todos. Ele foi humilhado 

e perseguido, mas jamais abandonou a perseve-

rança. Aproveitou todas as oportunidades que te-

ve, servindo sempre e esquecendo de si mesmo. 

 

♥ 
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XXXXIII 

“Naquele tempo, respondendo Jesus, 
disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor 
do céu e da terra, que ocultaste es-
tas coisas aos sábios e entendidos, e 

as revelastes aos pequeninos”.  
(Mateus, 11:25) 

 

A inteligência bem educada e direcionada aos ape-

los divinos é poderosa ferramenta de perfeição 

moral, mas, insensatos que somos! Para a grande 

maioria de nós, é difícil precisar o quanto a inteli-

gência ainda está longe de denotar superioridade 

moral,  e quão desaparelhadas estão, inteligência e 

moralidade, para nosso próprio infortúnio. Esta-

mos esquecidos dos irmãos capelinos, luminares 
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que tanto cresceram em ciência e filosofia, mas, 

por estarem dissonantes da moral do orbe onde 

habitavam, foram constrangidos a submergir nas 

sombras terrestres para nos ajudar, seus irmãos 

menores. Estaremos repetindo, por nossa vez, os 

mesmos erros milenares? 

 

 

 

 

 

 

♥ 
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XXXXIV 

“Ponde vós estas palavras em vossos 
ouvidos”  

(Lucas, 9:44) 
 

Desenvolvemos nossa inteligência, mas onde o 

sentimento? Quão pobres somos de edificações 

espirituais. O Cristo nos educa, mas somos nós, 

repetentes, que ainda não aprendemos a lição. 

 

 

 

 

♥ 

 

 

 



	 51	

 

XXXXV 

“Porque o reino dos céus é seme-
lhante a um homem, pai de família, 
que saiu de madrugada a assalari-
ar trabalhadores para a sua vinha” 

(Mateus, 20:1) 
 

Muitos buscamos os resultados das colheitas, in-

quietando-nos pelo efeito das obras divinas, per-

dendo precioso tempo de crescer com o trabalho; 

reclamamos de não termos os instrumentos mais 

adequados, desconhecendo que somos nós mes-

mos os instrumentos que precisamos estar afina-

dos com o Evangelho de Jesus. 

 

♥ 
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XXXXVI 

“E falou-lhe de muitas coisas por 
parábolas, dizendo: Eis que o seme-

ador saiu a semear”  
(Mateus, 13:3) 

 

Nem todos estamos preparados para receber as 

sementes divinas; parafraseando o Apóstolo Paulo 

em uma de suas epístolas: “Quando eu era meni-

no, me alimentava como um menino e entendia as 

coisas de menino, mas agora tendo me tornado um 

homem, deixei as coisas de menino” (1 Co, 13:11) . 

Mas todos temos  condições de colocar nossa boa 

vontade em serviço e primeiro testemunhar pelas 

nossas obras o ideal que esposamos, sem querer 

convencer ninguém; sem querer buscar frutos de 
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que não somos merecedores: apenas sendo nós, o 

Evangelho vivo. 

 

 

 

 

 

♥ 
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XXXXVII 

“Aconteceu estar descendo pela 
mesma estrada um sacerdote. 

Quando viu o homem, passou pelo 
outro lado”  
(Lucas, 10:31) 

 

O verbo construtivo e a palavra edificante, porém, 

perfeitamente alinhados com a missão de auxílio 

fraternal: não como o levita e o sacerdote que pas-

saram a largo do caído no chão, mas como o bom 

samaritano que compadeceu-se e prestou todo o 

socorro que podia e não podia (delegando os cui-

dados necessários ao estalajadeiro). 

 

♥ 
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XXXXVIII 

“Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, 
porque este é para mim um vaso es-
colhido, para levar o meu nome di-
ante dos gentios, e dos reis e dos fi-

lhos de Israel”  
(Atos, 9:15) 

 

Quando Saulo de Tarso, qual mendigo, alquebra-

do, só pele e osso pelas duras peregrinações e for-

tes emoções dos últimos dias, bate às portas da ca-

sa do caminho, o medo generalizado acometeu os 

discípulos sinceros; e quem, em situação análoga, 

poderia imaginar que aquele homem, transforma-

do, converter-se-ia no maior divulgador do Evan-

gelho que o mundo já conheceu? Estendamos 

mãos amigas sempre a todos. Fora da caridade não 
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há salvação e nós desconhecemos os planos de 

Deus. 

 

 

 

 

 

♥ 
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XXXXIX 

“Não julgueis, para que não sejais 
julgados”  

(Mateus, 7:1) 
 

Quão hábeis e impiedosos juízes somos! Com a 

celeridade de um relâmpago maldizemos, mal pen-

samos, mal fazemos. Muitas vezes, sem o saber, 

utilizamos uma fuga projetiva de nossas enfermi-

dades morais nos outros, nossos irmãos de mar-

cha. Cultivemos, pois, a vigilância; a caridade, 

dentre todas as características apontadas por Je-

sus, não dispensa a bondade. 

 

♥ 
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L 

“Depois, voltou aos seus discípulos e, 
encontrando-os dormindo, pergun-
tou a Pedro: Nem ao menos uma 

hora pudestes vigiar comigo?” (Ma-
teus, 26:40) 

 

Discernindo o bem do mal, graças à lei divina ins-

taurada em nossas consciências, temos a bússola 

do melhor caminho; mas só refletindo sobre os 

clamorosos débitos contraídos por este afastamen-

to  é que nos damos conta de que aquele não é 

apenas o melhor, mas o único caminho (reto) a se-

guir. Aproveitemos o lapso de lucidez que desfru-

tamos, em meio a tantos séculos de sonolência e 

inação. 

♥ 
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LI 

“E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: 
Mestre, eis que a figueira, que tu 

amaldiçoastes, secou”  
(Marcos, 11:21) 

 

Cumpre-nos refletir: de que nos servem as convic-

ções sinceras? Para a vã exaltação pessoal, num 

culto vaidoso do nosso brilhantismo intelectual? 

Melhor não a tivéssemos, tamanho o desperdício 

de precioso recurso do Alto...que nos sirva a fé 

como combustível  de perseverança nas provas diá-

rias; eis o momento quando o cristão verdadeiro se 

revela. 

♥ 
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LII 

“Não vos deixarei órfãos; voltarei 
para vós”  
(João, 14:18) 

 

Jamais podemos descoroçoar; nosso Mestre ven-

ceu, esplendoroso, a morte, e todas as situações 

transitórias terrenas, a fim de nos assegurar a vida 

eterna. Mantenhamos o foco e trabalhemos confi-

antes. 

 

 

 

 

♥ 
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LIII 

“Se não permaneceres na increduli-
dade, serão enxertados; porque po-
deroso é Deus para os tornar a en-

xertar”  
(Romanos, 11:23) 

 

Jesus ensinou-nos a renúncia em todos os momen-

tos: desde submeter nosso orgulho até amar a to-

dos; como é agradável sentir  o doce aroma das ro-

sas; mas quão trabalhoso é o plantio e cuidado, su-

jando as mãos do seareiro...aprendamos dEle que 

cultivou nos jardins dos nossos corações o amor. 

 

 

♥ 
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LIV 

“Ensinando-os a guardar todas as 
coisas que eu vos tenho mandado; e 
eis que estou convosco todos os dias, 

até a consumação dos séculos”  
(Mateus, 28:20) 

 

Ainda que experimentemos o abandono dos nos-

sos afetos queridos; que o mundo nos envolva no 

nevoeiro da incompreensão; que nos sintamos so-

zinhos, amargurados, em profundo desespero; Je-

sus é o amigo inamovível de todos os tempos. En-

quanto alguns esperam seu retorno, refletimos se 

acaso um dia Ele se apartou de nós... 

 

♥ 
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LV 

“Porque aquele que quiser salvar a 
sua vida, perde-la-á, e quem perder 
a sua vida por amor de mim, acha-

la-á”  
(Mateus, 28:20) 

 

Se o materialista muitas vezes gasta a vida inteira 

em prol do trabalho que levará às vãs conquistas 

desejadas, temporárias, que esforço os sinceros 

aprendizes do Evangelho não estaremos estimula-

dos a realizar para alcançar a vida eterna? Mais pe-

lo pouco de Deus, que é suficiente, do que pelo 

pouco da vida material, que nos deixa em privação. 

 

♥ 
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LVI 

“Ai de vós, mestres da lei e fariseus, 
hipócritas!”  

(Mateus, 23:13) 
 

No teor de nossas comunicações, encharcamos as 

palavras com as tintas de nossas emoções, regis-

trando nelas nossa marca pessoal. Seja a mensa-

gem proferida o reflexo de nosso estado de apren-

dizes de boa vontade, vigilantes e cuidadosos com 

a fidelidade aos nossos princípios. 

 

 

♥ 
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LVII 

“Ele não está aqui, porque já res-
suscitou, como havia dito”  

(Mateus, 28:6) 
 

Como duvidar de uma mensagem tão sublime? A 

esperança esplendorosa brilha após o martírio, al-

candorando nossas mais elevadas aspirações. Para 

que nos submeter aos convites tentadores, eivados 

de trevas, se podemos nos iluminar pela porta es-

treita da renúncia, herdando a imperturbável con-

solação? 

 

♥ 
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LVIII 

“Se alguém deseja seguir-me, negue-
se a si mesmo, tome a sua cruz e me 

acompanhe”  
(Mateus, 16:24) 

 

A proposta cristã é o esquecimento completo de 

nós mesmos, deixando-nos conduzir pelas Suas 

santas inspirações. Servindo a todos, sem nada 

buscar para si, com Jesus, por Jesus e para Jesus. 

 

 

 

 

♥ 
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LIX 

“E eu vos digo que nem Salomão, 
em toda a sua glória, se vestiu como 

qualquer um deles”  
(Mateus, 6:29) 

 

Muitos desejam a beleza dos lírios no campo, mas 

poucos se dedicam a permanecer na cova escura 

até germinar, recebendo o sol escaldante e as chu-

vas tempestuosas sem reclamar. Fé é trabalho ativo 

no bem e confiança irrestrita nos insondáveis de-

sígnios do Criador. 

 

 

♥ 
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LX 

“Ele faz raiar o seu sol sobre maus e 
bons e derrama chuva sobre justos e 

injustos”  
(Mateus, 5:45) 

 

A compreensão das diferenças é crucial para a vi-

vencia do Evangelho. Se Deus não violenta ne-

nhum de seus filhos nas próprias convicções since-

ras que abraça, quem somos nós para  estabele-

cermos guerra contra quem não comunga de nos-

sas ideias? 

 

 

 

♥ 
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LXI 

“Tu, no entanto, sê equilibrado em 
tudo”  

(2 Timóteo, 4:5) 
 

Precisamos aprender a renascer em cada amanhe-

cer de um novo dia, sem nos determos nas impres-

sões excessivamente negativas do que foi malogra-

do, nem nos perdermos na euforia superlativa do 

que foi bem sucedido. Sempre em frente. 

 

 

 

♥ 
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LXII 

“A sua garganta é um sepulcro 
aberto”  

(Romanos, 3:13) 
 

Havendo a possibilidade de nossa boca ser um se-

pulcro aberto, necessariamente jaz um cadáver no 

interior de nossas almas. Ressuscitemos, pela 

energia da fé, mobilizando nossas forças na ação 

edificante em prol do bem. Ergamo-nos da cova 

escura de nossos equívocos e façamos brilhar a 

nossa luz. 

 

 

♥ 
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LXIII 

“Combati o bom combate, acabei a 
carreira, guardei a fé”  
(2 Timóteo, 4:7) 

 

Somos soldados no campo de batalha: não contra 

nossos irmãos, mas contra nossas próprias imper-

feições. Reconheçamos nossas fragilidades, mas 

sobretudo nossa vontade de vencer, haurindo na fé 

o ânimo resoluto para sempre perseverar, seguin-

do sempre adiante. 

 

 

 

♥ 
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LXIV 

“Ai daquele que escandalizar um 
destes pequeninos”  
(Mateus, 18:6) 

 

O envolvimento com a mensagem traduz-se em 

aplicar em si mesmo primeiro, aquilo que se prega; 

em não se perturbar com o fato de ter inimigos, 

não nutrindo animosidade contra ninguém; em es-

quecer de si mesmo, pois a vedete deve sempre ser 

a mensagem divina. 

 

 

 

♥ 
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LXV 

“Pedi e dar-se-vos-á; buscai, e en-
contrareis; batei e abrir-se-vos-á” 

(Mateus, 7:7) 
 

Em toda e qualquer circunstância de nossa mar-

cha, se imbuídos de boa vontade, podemos auxili-

ar. Devemos aprender a servir,  transformando as 

cenas comuns do caminho em oficina sagrada de 

bênçãos. Pois ajudando, também o céu nos ajuda-

rá. 

 

 

 

♥ 
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LXVI 

“Ora, vós sois o Corpo de Cristo”  
(1 Co, 12:27) 

 

Sempre oportuno lembrar que todo personalismo 

é incongruente, uma vez que assim como um 

membro de nosso corpo carece do comando da 

mente, nós como membros do Corpo do Cristo, 

estamos o tempo inteiro submetidos ao Seu influ-

xo renovador. 

 

♥ 
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LXVII 

“Olhai, vigiai, orai; porque não sa-
beis quando chegará o tempo” 

(Marcos, 13:33) 
 

A inesquecível proposição de Santo Agostinho, 

para passarmos em revista os principais aconteci-

mentos do nosso dia, equipar-nos-á dos subsídios 

indispensáveis para renascermos em pensamentos 

e atitudes; sigamos com desassombro e otimismo, 

mas jamais esquecendo da  caridade. 

 

♥ 
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LXVIII 

“Ninguém acende uma candeia pa-
ra po-la debaixo do alqueire; poe-

na, ao contrário, sobre o candeeiro, 
a fim de que ilumine a todos os que 

estão na casa”  
(Mateus, 5:15) 

 

Que responsabilidade! Pela necessidade do teste-

munho intransferível, os apóstolos são quais vitri-

nes pelas quais é exibida a justiça divina. E que 

privilégio! O convite para o trabalho incessante, 

com desenvolvimento da fé, para salvação de nós 

mesmos. Que nada nos detenha. 

 

♥ 
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LXIX 

“Pai, se queres, afasta de mim este 
cálice; entretanto, não seja feita a 

minha vontade, mas o que Tu dese-
jas”  

(Lucas, 22:42) 
 

Como dói a rejeição, a incompreensão e a injúria 

lançada como lâmina afiada a cortar as tessituras 

sensíveis de nossa alma; mas é pedido ao discípulo 

que torne a levantar as mãos cansadas e os joelhos 

desconjuntados; jamais se detendo, sempre em 

frente, sem descanso,  porque invariavelmente es-

tamos sendo amparados. 

 

♥ 
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LXX 

“As raposas têm tocas e as aves têm 
ninhos, mas o Filho do homem não 

tem onde repousar a cabeça”.  
(Mateus, 8:20) 

 

Pode nos faltar o conforto material, a compreensão 

do mundo, o destaque social e até mesmo a saúde 

física por breves momentos,  mas sem os ensina-

mentos de Jesus, através das vozes do céu, é im-

possível conceber a vida eterna. 

 

♥ 
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LXXI 

“Não ajunteis tesouros na terra”. 
(Mateus, 6:19) 

 

Tendo amealhado os tesouros morais em nosso 

coração,  separando na bateia os cascalhos da in-

compreensão, vamos garimpando nossas riquezas 

para repartir com nossos irmãos. Talvez ainda com 

elevada dose de impurezas, e nem sempre com pe-

dras tão preciosas, mas o Garimpeiro Celeste vai 

preparando nosso coração à custa do sacrifício de 

nós mesmos. 

 

♥ 
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LXXII 

“Filhas de Jerusalém, não choreis 
por mim”.  

(Lucas, 23:28) 
 

Quantos desafios a que somos defrontados! São os 

nossos séculos de sombras, débitos clamorosos 

contraídos, reparados agora em nossas existências 

remissoras...nosso Salvador, puro e perfeito, mos-

trou-nos que não importa o peso da cruz pesada 

sobre os ombros; ainda que escorreguemos e cai-

amos, não podemos desfalecer em nossa Via Crú-

cis. Sigamos com Jesus e para Jesus. 

 

♥ 
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LXXIII 

“O pão nosso de cada dia dai-nos 
hoje”.  

(Mateus, 6:11) 
 

O milagre da obstinação pacífica pelo trabalho de 

cada dia é responsável pelas grandes obras de 

construção interior; é muito fácil abandonar e de-

sistir, perante os desafios que se apresentam em 

nossa senda, mas, no dia seguinte, precisaremos 

recomeçar, com a coragem insubstituível, e com-

pensar o atraso do dia anterior, quase sempre em 

condições não tão favoráveis. Sigamos com consis-

tência. 

 

♥ 
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LXXIV 

“Que homem é este que até o vento e 
o mar lhe obedecem?”  
(Marcos, 4:41) 

 

Antes de toda palavra escrita ou falada, na mensa-

gem edificante de que somos portadores, não obs-

tante o mérito e a sublimidade dessas contribui-

ções, está a nossa energia e o quanto do nosso co-

ração conseguimos entregar; amar é sacrificar a si 

mesmo, e, acima de todas as virtudes, sempre esta-

rá o desinteresse pessoal. 

 

♥ 
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LXXV 

“Bem aventurados os misericordio-
sos, porque alcançarão misericór-

dia”  
(Mateus, 5:7) 

 

Não há medidor de moralidade alheia, de modo 

que, se estamos reencarnados num mundo de pro-

vas e expiações, invariavelmente, temos necessi-

dade de reparação: todos somos filhos de Deus e 

nossa meta não é outra senão progredir sempre. 

 

 

♥ 
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LXXVI 

“Convém que eu faça as obras da-
quele que me enviou, enquanto é 

dia; a noite vem, quando ninguém 
pode trabalhar”  
(João, 9:4) 

 

Na célebre passagem da cura do cego de nascença, 

Jesus nos adverte para a necessidade de trabalhar 

enquanto é dia, pois a noite vem quando não mais 

podemos trabalhar. O tempo presente é o momen-

to decisivo para a consecução dos nossos destinos. 

Acordemos e busquemos o reino dos céus. 

 

♥ 
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LXXVII 

“Mas o que recebeu um talento foi 
enterra-lo no chão, e escondeu o di-

nheiro do seu senhor”  
(Mateus, 25:18) 

 

Nós já temos a lei de Moisés, o evangelho de Jesus 

e a revelação espírita; todas formas escolhidas por 

Deus para se manifestar às criaturas humanas; 

cumpre refletir sobre o que temos feito com este 

tesouro em nossas mãos, pois seremos pergunta-

dos sobre o que fizemos dos talentos que nos fo-

ram confiados. 

 

♥ 
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LXXVIII 

“Mas Ele tranquilizou-os, dizendo: 
Sou eu! Não temais.”  

(João, 6:20) 
 

Passado o entusiasmo dos primeiros dias, a bran-

dura e obstinação do discípulo sincero do Evange-

lho determinam a vitória do bem; melhor que fazer 

muito é fazer sempre; que nada nos detenha, nem 

nos desestimule; sigamos sempre para frente, in-

timoratos. 

 

 

♥ 
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LXXIX 

“Eu, porém, vos digo: amai os vossos 
inimigos”  

(Mateus, 5:44) 
 

Que desafio! Amar muitas vezes aquele que não 

nos suscita afeição, porque o sacrifício mais agra-

dável a Deus é o do nosso próprio coração; quanto 

maior a nossa resignação nas provas enfrentadas, 

maior o mérito; amemos; e quanto mais doer, me-

lhor. 

 

♥ 
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LXXX 

“Disse-lhe Pedro: Por que não posso 
seguir-Te agora? Por Ti darei mi-

nha vida”  
(João, 13:37) 

 

Como desejaríamos gozar das blandícias celestes, 

nos mundos felizes, convivendo com anjos, entre-

tanto, sem merecer...ora, estamos num planeta de 

provas e expiações, para nos ajudar no soergui-

mento recíproco; não estranhemos  assim a falta de 

afinidade temporária. 

 

♥ 
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LXXXI 

“O amor não se porta com indecên-
cia, não busca os seus próprios inte-

resses, não se irrita, não suspeita 
mal” 

(1 Co, 13:5) 
 

Egoístas somos, grandes avarentos, ocultando as 

moedas de bondade nas mãos fechadas que des-

prezam o serviço em prol dos outros; carentes so-

mos todos que já percebemos a profundidade do 

abismo  de nossas próprias imperfeições e a dis-

tância que nos separa do ideal que dizemos abra-

çar; trabalhemos por Jesus e para Jesus. 

 

♥ 
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LXXXII 

“A luz nasce sobre o justo e a ale-
gria sobre os retos de coração” 

(Salmos, 97:11) 
 

 

Quando a divina claridade lança luz sobre nossas 

sombras, descortinamos horizontes dantes nunca 

vistos, mas impregnados de esperança e consola-

ção. Prosseguimos imperfeitos, mas nos conecta-

mos ao trabalho, que é o movimento sagrado da vi-

da, ajudando-nos para que o Céu nos ajude. 

 

♥ 
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LXXXIII 

“O amor tudo sofre, tudo crê, tudo 
espera, tudo suporta” 

(1 Co, 13:7) 
 

Pedimos a Deus paciência, e Ele nos coloca em 

conjunturas desafiadoras; pedimos também maior 

produtividade e aproveitamento de tempo, e Ele 

nos dá uma família cheia de filhos dependentes de 

nós; os recursos do Alto se desdobram em nosso 

próprio benefício, mas nós temos aproveitado? 

 

♥ 
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LXXXIV 

“Quanto, porém, ao amor fraternal, 
não necessitais de que vos escreva, 

visto que vós mesmos estais instruí-
dos por Deus que vos ameis uns aos 

outros”  
(1 Tessalonicenses 4:9) 

 

Somos antenas psíquicas, influenciando-nos a to-

do momento; movidos pelo estímulo fraternal, po-

demos estabelecer ambiente propício para nossa 

iluminação e iluminação dos que manquejam co-

nosco; cuidemos de nossas boas obras. 

 

♥ 
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LXXXV 

“Não devias tu, igualmente, ter 
compaixão do teu companheiro, co-
mo eu também tive misericórdia de 

ti?”  
(Mateus 18:33) 

 

Por diversas vezes no seu Messianato, o Cristo 

elegeu a misericórdia como virtude fundamental 

do aprendiz do Evangelho: se a dor do outro não 

nos comove, ainda não conseguimos a fraternidade 

universal, pois se o Pai é nosso, é de todos, neste e 

em outros universos; eis a métrica do amor subli-

me: amar a Deus acima de todas as coisas e ao pró-

ximo como a si mesmo. 

 

♥ 
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LXXXVI 

“E, olhando ele, viu os ricos lança-
rem as suas ofertas na arca do te-

souro” 
(Lucas 21:1) 

 

O inesquecível jardineiro celeste encontra mil 

modos de nos equipar com os recursos necessários 

para nos animar de esperança rumo ao aperfeiço-

amento moral; se não tivermos olhos de ver, deixa-

remos passar verdadeiros milagres como comuns 

coincidências sem maior valor, mas para o apren-

diz sincero do Evangelho, são todas essas formas 

que o Pomicultor Divino tem de acelerar o nosso 

crescimento. 

♥ 
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LXXXVII 

“E as coisas que vos digo, digo-as a 
todos: Vigiai”. 
(Marcos 13:37) 

 

Sem o equilíbrio das nossas emoções, seremos 

qual mar revolto, produzindo ações como ondas 

caudalosas, afogando nossos irmãos em marcha; 

nosso Messias, manso e pacífico, deu-nos a Sua 

paz: guardemo-la em nosso coração. 

 

♥ 
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LXXXVIII 

“Porque o meu jugo é suave e o meu 
fardo é leve”. 
(Mateus 11:30) 

 

Sejamos leves, livrando-nos de todo fardo inútil, 

como o nosso excessivo apreço à própria imagem e 

às próprias convicções; relembrando Jesus, traba-

lhemos enquanto é dia, pois a noite vem, quando 

ninguém pode trabalhar. 

 

♥ 
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LXXXIX 

 

“É semelhante ao homem que edifi-
cou uma casa, e cavou, e abriu bem 
fundo, e pôs os alicerces sobre a ro-
cha; e, vindo a enchente, bateu com 
ímpeto a corrente naquela casa, e 
não a pôde abalar, porque estava 

fundada sobre a rocha”.  
(Lucas 6:48) 

 

Quem vê a claridade pura, radiosa e fulgurante, 

dos Espíritos bons que nos amparam, em nossas 

comezinhas dificuldades, mal pode supor os sacri-

fícios íntimos que são impostos e superados por 
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aqueles que se converteram em candeias vivas por 

amor a Jesus. Sigamos esses exemplos. 

 

 

 

 

 

♥ 
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LXXXX 

“Nenhum servo pode servir dois se-
nhores; porque, ou há de odiar um e 
amar o outro, ou se há de chegar a 
um e desprezar o outro. Não podeis 

servir a Deus e a Mamom”.  
(Lucas 16:13) 

 

O exercício do amor amplia nossa capacidade de 

servir; e o serviço em prol dos nossos semelhantes 

alarga a nossa capacidade de amar; assim, a perfei-

ção confunde-se com o ser operoso, movido uni-

camente pelo amor; amemos e auxiliemos para se-

guir e servir com cada vez mais excelência. 

 

♥ 
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LXXXXI 

“Sede vós pois perfeitos, como é per-
feito o vosso Pai que está nos céus”. 

(Mateus 5:48) 
 

Sejamos perfeitos, trabalhando pela concretização 

da exortação do nosso Divino Messias, vencendo 

os conflitos pertinazes, as viciações que insistem 

em fazer parte de quem ainda somos; afinal, para 

que se possa atingir a finalidade da humanidade 

real, ninguém pode dispensar o contato e auxílio 

mútuo. 

 

♥ 
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LXXXXII 

“Portanto, aquele que se tornar 
humilde como este menino, esse é o 

maior no reino dos céus”. 
 (Mateus 18:4) 

 

 

Tenhamos senso de realidade e humildade em re-

conhecer nossas inúmeras imperfeições, mas não 

utilizemos o nosso atual estágio evolutivo como 

justificativa para a estagnação; trabalhemos  inces-

santemente, controlando os nossos impulsos e 

vencendo a nós mesmos um pouco a cada dia. 

 

♥ 
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LXXXXIII 

 

“E odiados de todos sereis por causa 
do meu nome; mas aquele que perse-

verar até ao fim, esse será salvo”. 
(Mateus 10:22) 

 

O mundo pode apresentar mil motivos para que 

possamos desistir e até abandonar a vida, mas so-

mente a fé em Deus nos dá  a certeza íntima da Vi-

tória; perseveremos até a finalidade essencial: a 

nossa perfeição. 

 

♥ 
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LXXXXIV 

“E apareceu-lhe um anjo do céu, 
que o fortalecia”.  
(Lucas 22:43) 

 

Quantas vezes nutrimos exageradamente a queixa, 

as lamentações, a repetição de velhos equívocos, 

perdendo valioso tempo, quando poderíamos 

construir a felicidade tão esperada...restauremos a 

confiança no Pai de Infinita Bondade e sigamos pa-

ra a frente, ajudando quanto pudermos. O Céu nos 

equipará de todos os recursos necessários se esti-

vermos buscando vida e saúde psíquica. 

 

♥ 
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LXXXXV 

“Olhai por vós mesmos. E, se teu 
irmão pecar contra ti, repreende-o e, 

se ele se arrepender, perdoa-lhe”. 
(Lucas 17:3) 

 

 

É imperioso o arrependimento seguido de atitudes 

renovadas e definitivas, porquanto arrepender-se  

continuamente é acumpliciamento  com a igno-

rância e com a vida de pecado. 

 

♥ 
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LXXXXVI 

“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e en-
contrareis; batei, e abrir-se-vos-á”. 

(Mateus 7:7) 
 

Batei e abrir-se-vos-á; muitos de nós imploramos 

pela oportunidade bendita da reencarnação, op-

tando pelas conjunturas difíceis, pelos problemas 

inúmeros a vencer; cumpre-nos, então, manter o 

foco, fazendo as melhores escolhas para o nosso 

aprimoramento espiritual, e trabalhando de forma 

incessante para merecermos condições melhores e 

progredirmos cada vez mais e sempre. 

 

 

♥ 
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LXXXXVII 

“E Deus não fará justiça aos seus 
escolhidos, que clamam a ele de dia 
e de noite, ainda que tardio para 

com eles?”  
(Lucas 18:7) 

 

Pedi e obtereis; quase sempre solicitamos, na es-

colha de nossas provas, no planejamento reencar-

natório, o gênero dos desafios que enfrentaríamos; 

uma vez internados no corpo físico, e agora medi-

ante as conjunturas necessárias, tão raras vezes sa-

bemos bem escolher; aproveitemos cada oportu-

nidade para crescer aos olhos de Deus, porque em 

nossa marcha, se bem pudermos ver, sempre cons-

tataremos os sinais do Céu. 

♥ 
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LXXXXVIII 

“Disse-lhe Pedro: Por que não posso 
seguir-te agora? Por ti darei a mi-

nha vida”.  
(João 13:37) 

 

 

Não há cristão sem ânimo resoluto e espírito de lu-

ta. Desistir não é uma opção para quem abraçou o 

ideal cristão. Sigamos, sobranceiros e inquebran-

táveis,  mas mansos e dóceis, rumo à destinação 

que nos está proposta. 

 

 

♥ 
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LXXXXIX 

“Meus filhinhos, não amemos de 
palavra, nem de língua, mas por 

obra e em verdade”.  
(1 João 3:18) 

 

Quão grande é a diferença entre amor e desejo, 

entre afeição legítima e capricho pueril; imperioso 

entendermos que o Criador não está à nossa dis-

posição para satisfazer o que queremos, mas é ge-

neroso em destinar recursos para realizar o que 

devemos; amemos muito, da melhor forma que 

pudermos, hoje e sempre. 

 

 

♥ 
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C 

“E louvou aquele senhor o injusto 
mordomo por haver procedido pru-
dentemente, porque os filhos deste 
mundo são mais prudentes na sua 
geração do que os filhos da luz”.  

(Lucas 16:8) 
 

Nós que somos filhos da luz e não filhos do mun-

do, porquanto bafejados pelas claridades divinas 

de entendimento celeste, precisamos testificar pe-

las nossas obras que somos cristãos legítimos; tra-

balhemos, pois, com Jesus e para Jesus. 

 

 

♥ 
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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. 


