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Nas Estradas
J

esus é o nosso caminho
permanente para o divino amor.
Junto dele seguem, esperançosos, todos os espíritos
de boa vontade, aderentes
sinceros ao roteiro santificador.
Dessa via bendita e eterna
procedem as sementes da
Luz Celestial para os homens
comuns.
Faz-se imprescindível muita observação das criaturas,
para que o tesouro não lhes
passe despercebido.
A semente santificante virá

sempre, entre as mais variadas circunstâncias.
Qual ocorre ao vento generoso que espalha, entre
as plantas, os princípios da
vida, espontaneamente, a
bondade invisível distribui
com todos os corações a
oportunidade de acesso à
senda do amor.
Quase sempre a centelha
divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada
dia, num livro, numa particularidade insignificante do
trabalho, na prestimosa observação de um amigo.

Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas
daninhas e se já recebeste
o princípio celeste, cultiva-o
com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma.
O verbo humano pode falhar,
mas a Palavra do Senhor é
imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque, se te furtas
ao imperativo da vida eterna,
cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito,
indicando-te novos rumos.
Emmanuel/Chico Xavier
Pão Nosso, p. 63.

Em favor de você mesmo
Aprenda a ceder em favor de
muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis.
Ajude sem exigência para que
outros o auxiliem, sem reclamações.
Não encarcere o vizinho no seu
modo de pensar; dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida
tão livremente quanto você.
Guarde cuidado com o modo de
exprimir-se; em várias ocasiões,
as maneiras dizem mais que as
palavras.
Refira-se a você o menos possível; colabore fraternalmente nas
alegrias do próximo.
Evite a verbosidade avassalante; quem conversa sem intermitência cansa ao que ouve.
Deixe ao irmão a autoria das
boas ideias e não se preocupe se
for esquecido, convicto de
que as iniciativas elevadas
não pertencem efetivamen-

te a você, uma vez que todo bem
procede originalmente de Deus.
Interprete o adversário como
portador de equilíbrio; se precisamos de amigos que nos estimulem,
necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros.
Discuta com serenidade; o opositor tem direitos iguais aos seus.
Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do
plano a que se precipitou.
Seja útil em qualquer lugar, mas
não guarde a pretensão de agradar
a todos; não intente o que o próprio
Cristo ainda não conseguiu.
Defrontado pelo erro, corrija-o
primeiramente em você, e, em seguida, nos outros, sem violência
e sem ódio.
Se a perfídia cruzar seu
caminho, recuse-lhe a honra da indignação; examine-a, com um sorriso

silencioso, estude-lhe o processo
calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida.
Ampare fraternalmente o invejoso; o despeito é indisfarçável
homenagem ao mérito e, pagando
semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre.
Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana;
sem essas conquistas dificilmente
sairá você do vaivém das reencarnações inferiores.
André Luiz/Chico Xavier
Agenda Cristã, p. 17.

Devemos...
[...]
Receber a dor como corrigenda e procurar pelas suas sábias
lições. Sujeitar-se, com humildade, à imposição da angústia que
a depressão suscita, na certeza
de que exaltando-nos às muitas
carências e fraquezas, ela nos
obriga a reconhecer as genuínas
necessidades da alma, que devem
ser prontamente atendidas. Acatar
com sabedoria os males inevitáveis
que a vida nos impõe em forma de
danos, cientes de que nada se perde em definitivo, pois não há na Lei

Divina prejuízos que não possam
ser reparados. Compreender que a
abstenção, ainda que danosa, seja
do afeto ou dos bens aquinhoados,
é-nos preciosa preleção de abnegação, corrigindo-nos a morbidez
da ganância e a sordidez do caráter
adoecido de renitente cobiça.
Afastar-se da atitude de vítima
e da revolta é também imperioso
recurso terapêutico. Chafurdar-se
em queixumes e lamúrias, atitude comum ao que sofre na Terra,
apenas multiplica os males que nos

acossam a alma. Cultivar a paciência e a resignação, permitindo-se
o esgotamento dos destrutivos impulsos da força mental. Para isso é
bom tolerar, na medida do possível,
as desordens físicas consequentes
à energética psíquica alterada,
cientes de que quando o organismo pode dirigir para a superfície
os seus males, minora-se o seu
potencial mórbido. [...]
Adamastor/Gilson Freire
Ícaro Redimido, p. 258.
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