PALAVRAS DA CORAGEM
RETALHOS DO PENSAMENTO
DE ÂNIMO FORTE

TAREFA ABENÇOADA

“Quando a lembrança do passado
não contenha valores reais,
olvida o que já se foi,
usando o presente na edificação do
futuro melhor.”
Emmanuel

RETALHOS DO PENSAMENTO
André Luiz.
Apreciando os outros, sintetize amando para ajudar, mas, no exame
de você mesmo analise tudo julgando sempre.
Sem o adubo da caridade não haverá fruto na fronde da fé.
Jamais incline o livre arbítrio dos outros a favor de seus desejos,
porque em semelhante delito de consciência a vida cobra inelutável imposto.
Alije a poeira da própria veste, sem tisnar o leito da estrada.
Busque sempre o melhor para que o melhor esteja em seu trabalho.
Se você deseja originalidade e beleza na própria senda, viva cada dia
na condição de intimorato desbravador dos trilhos anônimos da fraternidade.
Quem se submete com humildade aos exames e avisos da consciência
própria, prescinde da aferição nos tribunais da Justiça.
Quase sempre realiza mais quem planifica menos.
Se você é cultor da solidão sistemática prepare-se para a dolorosa
frustação do "nada fazer", embora a sua cabeça seja uma enciclopédia de
luz.
O deserto absoluto pode refletir a luz solar, mas, não auxilia a
ninguém.

Psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier através do
espírito de André Luiz.
Mensagem extraída do livro "Palavras da Coragem" - Editora Ideal.

TAREFA ABENÇOADA
Bezerra de Menezes
É o trabalho espiritual a que te dedicas.
Dentro dele, sempre o melhor.
Não permitas que as tuas imperfeições empanem a brilho das tarefas
sob a tua responsabilidade.
Apaga-te quanto possas, para que a Luz do Senhor resplandeça.
Anula-te, para que o Cristo consiga viver por ti e em ti.
Não tenhas outra aspiração que não seja a de cumprir com os teus
deveres, em louvor do ideal que abraçaste.
Sê a palavra de bom ânimo aos companheiros desalentados, o amigo
que compreende e auxilia sem nada exigir.
As boas obras reclamam a perseverança dos que a elas se entregam.
Porfia no Bem de todos e a vida se te fará um caminho de luz.
Nunca desconsideres ninguém.
Lembra-te de que toda tarefa de amor, para se firmar entre os homens,
não dispensa o concurso sábio do tempo.
Ainda hoje, o Cristo prossegue lutando pela edificação do Reino Divino
na Terra.
Ante incompreensões, serve mais.
Ante críticas, silencia.
Sofrendo, ora e espera por Deus.
A oportunidade que desfrutas agora no serviço do Evangelho, nas
bênçãos da Doutrina Espírita, é a melhor de todas as que já tiveste para
escalar os degraus da redenção.
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