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Passando pela Terra
Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio
educativo na Terra.
Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa
por ti, mas, inversamente, é a criatura que passa pelo tempo.
Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem.
Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes.
Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem
exigir-lhes a perfeição da qual todos nós vemos ainda muito
distantes.
Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo
que nós, os espíritos ainda vinculados a Terra, não nos
achamos isentos de imperfeições.
Levanta os caídos e ampara os que tropecem.
Não te lamentes.
Habitua-te a facear dificuldades e problemas, de ânimo firme,
assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores.
Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma
lição inesquecível no arquivo da experiência.
Desculpa, sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais
sejam, para que consigas avançar, estrada afora, livre do mal.
Auxilia aos outros, quanto estiver ao teu alcance, e repete
semelhante benefício, tantas vezes quanta isso te for
solicitado.



Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo às calamidades,
e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela
Terra, a caminho da Vida Maior.
Louva, agradece, abençoa e serve sempre.
E não nos esqueçamos de que as nossas realizações
constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos, e nem
olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou
fazemos na Terra, teremos a justa equação na Vida Espiritual.

Emmanuel



“O tempo é um relógio sem ponteiros, só DEUS sabe a hora certa das
coisas acontecerem. ”

Meimei

 Guarda sempre: A confiança em DEUS e em ti
mesmo.
 A consciência tranquila.
 O tempo ocupado no melhor a fazer.
 A palavra construtiva.
 A oração com trabalho.
 A esperança em serviço.
 A bênção da compreensão.
 A perseverança no bem.

André Luiz

Não perturbe. Tranquilize.
Não grite. Converse.
Não critique. Auxilie.
Não acuse. Ampare.
Não se irrite. Sorria.
Não fira. Balsamize.
Não se queixe. Compreenda.
Não condene. Abençoe.
Não exija. Sirva.
Não destrua. Edifique.
Recorde: a Humanidade é uma coleção de grupos
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e a paz do grupo de corações a que pertencemos
começa de nós.

André Luiz

Quando você conseguir superar graves problemas de
relacionamento, não se detenha na lembrança dos momentos
difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais esta prova
em sua vida.
Quando escapar de um acidente grave, não fique pensando no
trauma que ele causou, mas no milagre que lhe ajudou a sair
ileso.
Quando saíres de um longo tratamento de saúde, não pense no
sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de
Deus que permitiu a cura.
Leva na sua memória, para o resto da tua vida, as coisas boas
que surgiram no meio das dificuldades. Elas serão uma prova
de sua capacidade em vencer as provas, e lhe darão confiança
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na presença divina, que nos auxilia em qualquer situação, em
qualquer tempo, diante de qualquer obstáculo.

Chico Xavier

Se aceite, tal qual é, buscando melhorar-se.
Suporte com paciência as provas do caminho.
Se você caiu, erga-se logo para seguir adiante.
Se já conhece o que seja tentação, já sabe claramente como
evitá-la.
Deixe de criar motivações a sofrimentos de que não tem
necessidade.
Abstenha-se de relações que lhe prejudiquem a paz.
Não tente sanar amarguras da alma com medicações que lhe
criem exagerada dependência.
Cultive fortaleza de ânimo e escolha a realidade, tal como se
apresenta.
Faça todo o bem que puder, auxiliando a todos, mesmo
quando não possa estar com todos.
Trabalhe sempre, confiando em DEUS.
Não diga que isto é óbvio ou que já sabe tudo isto, porque os
planos do bem devem ser infinitamente repetidos e a
construção mais simples é sempre a mais difícil de fazer.

André Luiz

É pura caridade fazer algo de bom pelos outros.
Não foi à toa que JESUS ensinou que só a bondade do coração salva,
a verdade liberta e a fé transpõe dificuldades, montanhas de
incompreensões e dúvidas, mas a bondade é luz brilhante nos
corações, intensamente.
Quem ama vence, em si mesmo, o egoísmo.
Sem o egoísmo que gera o orgulho, o espírito pode erguer-se até
DEUS. Pela fé. Pelo amor.
A caridade não é outra coisa senão o espírito divino derramando na
Terra, a envolver-nos em sua misericórdia.

MEDICAÇÃO

É PURA CARIDADE...



Caridade que nos faz melhores, indulgentes, que nos torna
verdadeiramente fraternos.
Não mais, nos corações ódios, dissensões, mas a união, a concórdia,
a paz.

A tolerância é o prolongamento externo da aceitação; é quando
você aprende a compreender e abraçar todas as partes dos
outros e a lhes permitir que sejam e se manifestem plenamente
como os seres humanos singulares que são.

Você precisará aprender a tolerância a fim de poder coexistir
pacificamente com os outros.

A tolerância cala o crítico interior que murmura em sua mente
para que você possa aplicar o velho provérbio: "Viva e deixe
viver"

Chérie Carter-Scott, Ph. D.
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