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TENHAMOS PAZ!
“Tende paz entre vós” – Paulo. (I Tessaloniceses, 5:13)

S

e não é possível respirar
Educar a visão, a audição, o
num clima de paz perfeita gosto e os ímpetos representa
entre as criaturas, em face da base primordial do pacifismo
ignorância e da belicosidade edificante.
que predominam na estrada
humana, é razoável procure
o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos
que buscam envolvê-lo a
cada instante.
Cada mente encarnada constitui
extenso núcleo
de governo espiritual subordinado agora a
justas limitações, servido
por várias potencias, traduzidas nos
sentidos e percepções.

Eis porque, quanto nos seja
possível,
façamos
serenidade
em torno
dos nossos passos, ante
os conflitos
da esfera
em que nos
achamos.

Quando todos os centros
individuais de
poder estiverem
dominados em si
mesmos, com ampla movimentação no
rumo do legítimo bem,
então a guerra será banida
do Planeta.
Por isso, porém, é necessário
que os irmãos em humanidade,
mais velhos na experiência e no
conhecimento, aprendam a ter
paz consigo.

da boa intenção em que foram
inicialmente vazadas, e sim,
de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos
situações e paisagens com a
luz ou com a treva que nos
absorvem a inteligência.
Sentimos com a reflexão ou com o caos
que instalamos no
próprio entendimento.

Sem calma,
é impossível observar e trabalhar
para o bem.
Sem paz, dentro de
nós, jamais alcançaremos
os círculos de paz verdadeira.
Geralmente, ouvimos, vemos
e sentimos conforme nossas
inclinações e não segundo a
realidade essencial. Registramos certas informações, longe

Emmanuel (Chico Xavier)
Pão Nosso, lição 65

PROVAS E TENTAÇÕEs
Calma!
As tentações são provas pelas
quais precisamos passar para
ratificar o nosso aprendizado. O
sofrimento da dúvida diante delas
representa já um degrau a mais na
nossa consciência sobre o certo e
o errado, o bom e o ruim, o bem
e o mal.
Não esqueçamos de que não
estamos sozinhos. Os amigos espirituais estão sempre a postos para
nos sustentar em todas as nossas
necessidades.
Continuemos a esperar em Deus,
em Jesus e na Espiritualidade Maior
o auxílio para as horas mais difíceis. Não desistamos nunca, pois,
apesar da aparente dificuldade, há
forças que nos sustentam em todos
os momentos de dor, de sofrimento
e de difíceis decisões.
Quando a tomada de decisão
não depende só de nós, oremos por
todos aqueles dos quais depende a
decisão a ser tomada.

Não esqueçamos que a fé é
sustentáculo inabalável quando alicerçada no perfeito entendimento
das leis divinas e na razão.
Quando bebemos na fonte espírita os ensinamentos cristãos, as
provas e as tentações são melhor

compreendidas.
Amemo-nos uns aos outros! Não
apenas o amor sentimento, mas o
amor ação.
Muita Paz!
Ricardo Honório

COMO SE OPERA O PROGRESSO GERAL
O progresso espiritual [...] verifica-se com a vinda incessante ao
planeta, de almas esclarecidas que
já tiveram a ventura de conhecer
outros planos mais elevados do
Universo e que deles vêm mais
ricas em conhecimento e virtude,
derramando lições preciosas nos
ambientes em que encarnam.
Quando notardes, em meio de
uma coletividade, certas almas
que dela se distanciam por suas
elevadas qualidades morais, mais
adiantadas que seus irmãos em
noções dignificadoras do espírito,
podeis crer que esses seres estão
na Terra temporariamente [...]
resgatando desvios de pretérito
longínquo ou desempenhando o

à imitação ou realizam reformas
nos domínios das atividades a que
se dedicam, com o conhecimento
inato de que são portadores, em
razão da sua permanência em
outras esferas.
É assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem
terreno, que vem adaptando,
através dos anos, o que tem recebido dos nobres mensageiros das
mansões iluminadas do Universo,
corporificados em seu meio ambiente.
elevado papel de missionários. Trazem sempre exemplos nobilitantes
que obrigam os seus semelhantes

Emmanuel (Chico Xavier)
Emmanuel, p. 162.
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