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Orai sempre

ilhos, não vos esqueçais de orar sempre.
A oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos.
Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta.
A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta.
Ato de fé solitário, a prece exterioriza a sinceridade do filho que, reconhecendo a própria insignificância, recorre aos préstimos do Pai, que tudo pode.
Jesus orava com frequência.
Sem este contato pessoal com Deus, a crença do homem não passa de uma aparente manifestação de religiosidade.
Os que oram nunca se fragilizam diante das lutas que faceiam.
Orai no silêncio de vossas reflexões; orai com a vossa mente e com o vosso coração.
Buscai forças no Alto para os embates inevitáveis do caminho, repleto de urzes e de pedras.
Orai com as vossas mãos mergulhadas na caridade; que as vossas petições sejam referendadas pelas vossas atitudes no bem dos semelhantes.
A persistência da fé remove obstáculos intransponíveis.
A oração modifica o tônus espiritual de quem, por vezes, não enxerga saída para os impasses da existência.
Quem não ora será sempre uma presa fácil da obsessão e do desequilíbrio oriundo de si mesmo.
Filhos, abençoai as vossas provas! Afagai o madeiro que vos pesa nos ombros e, sob o sol causticante de vossas dificuldades, não vos afasteis do oásis aconchegante da oração.
A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito!
Sede homens de fé e de oração.
Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar à necessidade de orar.
"Pedi e obtereis" - exortou-nos o Senhor, em suas palavras jamais pronunciadas em vão.
Bezerra de Menezes
Livro: A Coragem da Fé

Ser Espírita
Filhos, ser espírita é oportunidade de vivenciar o Evangelho em espírito e verdade.
O seguidor da Doutrina é alguém que caminha sobre o mundo, mais consciente de seus erros que de seus acertos. Por este motivo pela impossibilidade de conformar os interesses do homem velho com os anseios do homem novo, ele quase sempre deduz que professar a fé espírita não é tarefa fácil.
Toda mudança de hábito,
principalmente daquele que
lhe esteja mais arraigado, impõe à criatura encarnada sacrifícios inomináveis.
O rompimento com o "eu"
é um parto laborioso, em que,
não raro, sem experimentar inúmeras recaídas, o espírito não vem à luz.
O importante é que não
vos deixeis desalentar. Recordai que, para o trabalho
inicial do Evangelho, Jesus requisitou o concurso de doze homens e não de doze anjos.
Ta l v e z
o
p r o b l e ma maior para os companheiros de ideal que se permitem desanimar, ante as fra-

gilidades morais que evidenciam, seja o fato de suporem
ser o que ainda não o são.
Sem dúvida, os que vivem ignorando as próprias
necessidades, aparentemente
vivem em maior serenidade
de quantos delas já tomaram
consciência; não olvideis, contudo, que a aspiração do melhor é intrínseca à sua natureza - o homem sempre há de querer ser mais.
Na condição, pois, de esclarecidos seguidores da Doutrina Espírita, nunca espereis
vos acomodar, desfrutando da
paz ilusória dos que não se

aprofundam no conhecimento
da Verdade que liberta.
Onde estiverdes, estareis sempre inquietos pelo amanhã.
A aflição que Jesus bemaventurou é aquela que experimenta quem se põe a caminho e não descansa antes de concluir a jornada.
Filhos, apesar dos percalços externos e de vossos conflitos íntimos, aceitai no Espiritismo a vossa melhor chance de redenção espiritual, e isto desde o começo de vossas experiências reencarnatórias. Valorizai o ensejo bendito e não culpeis a Doutrina pelas vossas mazelas.

A coragem da fé
Filhos, as páginas que ora vos
endereçamos do Mais Além, reunidas neste singelo opúsculo, foram
escritas tão-somente com o propósito de encorajar-vos na luta pelo
ideal que abraçastes, sob o pálio da
doutrina do Evangelho Restaurado,
que é o Espiritismo, perseverando,
sem esmorecimento, na tarefa da
própria renovação que, sem dúvida, se vos constitui no objetivo
maior da existência.
De nada vale o brilho da inteligência, se o coração permanece
às escuras.

A reencarnação que não promove o renascimento moral da
criatura, não passa de ato que não
está à altura de sua transcendência
e significado.
O conhecimento espírita é, sem
dúvida, a melhor oportunidade de
conscientização para o homem que
pretende libertar-se do cativeiro
de milenar comodismo espiritual,
afastando-se, em definitivo, das
sinuosas estradas da ilusão, com,
até então, diminuto aproveitamento das lições que lhe possibilitam o
crescimento diante da Vida.

Refletindo, assim, sobre o teor
de vossas responsabilidades nos
deveres que sois chamados a cumprir na Seara, uma vez que não
mais vos será possível o recuo,
sem graves comprometimentos
de ordem cármica, não olvideis
a sábia advertência que o Mestre
dirigiu aos cristãos de todos os
tempos: "Todo aquele, pois, que
me confessar diante dos homens,
também eu o confessarei diante
de meu Pai, que está nos céus; e o
que me negar diante dos homens,
também eu o negarei diante de
meu Pai, que está nos céus."
Bezerra de Menezes
Livro: A Coragem da Fé
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