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O TEMPO
“Aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz.” – Paulo. (ROMANOS, capítulo 14, versículo 6.)

A

maioria dos homens não
percebe ainda os valores
infinitos do tempo.
Existem efetivamente os que
abusam dessa concessão divina.
Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus.
Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção.
Constituindo a Criação Universal
patrimônio comum, é razoável que
todos gozem as possibilidades da
vida; contudo, de modo geral, a
criatura não medita na harmonia
das circunstâncias que se ajustam
na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual.
É lógico que todo homem conte
com o tempo, mas, se esse tempo

estiver sem luz, sem equilíbrio,
sem saúde, sem trabalho?
Não obstante a oportunidade
da indagação, importa considerar
que muito raros são aqueles que
valorizam o dia, multiplicando-se
em toda parte as fileiras dos que
procuram aniquilá-lo de qualquer
forma.
A velha expressão popular “matar o tempo” reflete a inconsciência
vulgar, nesse sentido.
Nos mais obscuros recantos da
Terra, há criaturas exterminando
possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação, é muito importante para
o concurso humano, na execução
das leis divinas.
Os interesses imediatistas do

mundo clamam que o “tempo é dinheiro”, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas
na esteira das reencarnações... Os
homens, por isso mesmo, fazem e
desfazem, constroem e destroem,
aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade, na conquista da experiência.
Em quase todos os setores de
evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando
os caminhos da vida; entretanto,
desde muitos séculos, o apóstolo
nos afirma que o tempo deve ser
do Senhor.
Do livro Caminho, Verdade e Vida.
Escrito por Francisco Cândido Xavier,
ditado pelo Espírito Emmanuel

A sombra e a luz
A sombra e a luz se misturam e se torna difícil
delimitar onde uma termina e onde começa a
outra.
No estágio evolutivo em que nos encontramos
ainda vivemos nas sombras da ilusão que acobertam todos os nossos vícios disfarçados e muito
mal disfarçados.
É o orgulho disfarçado de amor-próprio; a
preguiça camuflada de descanso; o egoísmo, de
previdência; o ciúme, de muito amor (que é muita
posse).
Enfim, os tempos são chegados e os que não
se despirem dos andrajos serão desnudos pela
tempestade reparadora que desfaz os miasmas
mentais e com a dor também destrói os disfarces
mal feitos da cupidez e do poder, pois o tempo de
renovação vem para todos, pobres e ricos, sábios e ignorantes.
Todos somos filhos de Deus e como Pai amoroso já nos alertou que ninguém se perderá.
Mensagem recebida pela médium Tânia Helou,
no Centro Espírita Casa de Lázaro, no dia 19 de outubro de 2013.

Desafio
A vida é um desafio que nos
cobra coragem e disposição para a
vitória a cada nascer de um novo
dia. Sempre que acordamos desafiamos a nossa motivação para
viver, a nossa coragem para vencer
e a nossa fé para buscarmos em
Deus as forças que porventura nos
faltem.
Parafraseando Hilda Pereira Magalhães, digo que os bons Espíritos
não ignoram as lutas que travamos
para superar nossas fraquezas e
para vencer as dificuldades que se
nos aparecem.
Algumas vezes somos alcançados por um desânimo, um desalento. Quando isso acontece,
devemos refletir que estamos num
planeta de expiações e provas,
cercados por espíritos encarnados
e desencarnados que interagem

conosco em contínuo processo de
evolução. Influenciamos e somos
influenciados e o resultado disso
nem sempre nos é favorável.
Todos nós tropeçamos e caímos muitas vezes, mas devemos
levantar e seguir a caminhada.
Conformar-se com os erros é desaconselhável, pois, seria estacionar
e abdicar do direito de tentar o
acerto.
Devemos aceitar nossas deficiências como momentâneas. Continuar lutando por dias melhores
é um dever mais que um direito.
Como criaturas de Deus não devemos nos julgar derrotados apenas porque algumas derrotas nos
alcançaram. Deus nos fez para a
felicidade! Se ainda não o somos
é porque ainda não entendemos
a razão da nossa vida. Urge que

busquemos entendê-la.
Estamos na estrada da vida.
Logo, caminhar é preciso. Não nos
detenhamos nos obstáculos. Eles
existem para nos testar a força, a
fé, a coragem e a esperança.
Mantenhamos o bom ânimo e,
sobretudo, a fé na proteção divina
que nunca nos desampara. Lembremos de que mesmo quando
tudo nos parecer obscuro e difícil
Deus está conosco. Desconsiderar
isso é afrontar a Sua bondade e o
Seu amor para com as suas criaturas.
Que Deus nos abençoe, nos
ilumine e nos proteja hoje e sempre!
Ricardo Honório
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