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Esse é o grande desafio do espírito que encarna na terra
com um pouco de consciência e vontade de amar.

• Propósitos que nos trouxeram;
• Razões da encarnação;
• Sentimentos;
• Deveres (inalienáveis, intransferíveis, personalíssimos);
• Afeições construídas que nos dão suporte.

O que é meu balão?

A escada da evolução espiritual...
Terra...um pedaço da escada, serve como escola de consciência. Cada erro requer
reparação, sem ela...não sei vai para o degrau seguinte.

A distância que se vê do
primeiro degrau é quase nula.
Todos veem a mesma
paisagem. A paisagem é o
entendimento de cada um de
acordo com sua visão.

Aqui...uns se espelham nos outros, em virtude da falta de visibilidade mais longa. Estamos
chegando ao final desse trecho da escada. Esses degraus vão ficar desabitados (CAOS).

Amnésia temporária ou véu
do esquecimento para todos
os espíritos.



É tempo de recompor nossos destinos espirituais...
Alinhar nosso coração e nosso raciocínio ao coração
e raciocínio do nosso modelo que é Jesus Cristo!

Como fazer isso?

Conhecendo e cumprindo a Lei Divina que está 
escrita na nossa consciência e impressa na natureza.

O espírito imortal é obra prima de Deus na criação e, em nós, opera
a Lei Divina. Nunca estaremos desamparados...nunca ficaremos sem
oportunidades.

Ignorância Insipiência Insegurança Desprezo

Esquecemos de olhar nossas estruturas psíquicas (dentro de nós)
e nos distanciamos da Lei Divina. No véu do esquecimento...a
pretexto de nos “defendermos”, acreditamos que o trabalho do
bem é uma cruzada de violência e terminamos perdendo uma
encarnação...apesar dos talentos, habilidades e conquistas
espirituais.

O desrespeito às estruturas do espírito produz consequências que alguns 
leem como castigo de Deus. São, na verdade, advertências de que nos 

distanciamos do caminho positivo. 



Como ler a Lei Divina que opera em nós e na natureza?

DIMENSÃO FÍSICA

DIMENSÃO EMOCIONAL

DIMENSÃO PSÍQUICA

DIMENSÃO ESPIRITUAL

Integridade do corpo físico (dores, doença, fadiga)

Regeneração – suicídio e loucura (Memórias 
Póstumas)

O que lê, vê, escuta e foca – “defeitos dos outros”

Precisamos de transcendência. 

Placa indicando rumo não faz o viajor. O 
viajor se faz com a viagem. O percurso te 

torna sábio...não o mapa. 

Temos conselhos de Deus explicando o que fazer!



Estamos vivenciando momentos difíceis...

Mateus 19:26 – “A Deus tudo é possível”...

Então...por que não fez ainda? Por que não vem e resolve? Porque 
sofro dores que não são da imprudência? 

O problema não é de PODER...

O amor do Cristo nos constrange...



Palavras de vida eterna (Emmanuel) Cap. 33 “Acalma-te”

Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas.

A espera proativa

Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança.

Agitação, desespero, impaciência e precipitação interferem na ação do supremo.  
O ansioso é um elefante num jardim. Deus só se exprime com segurança absoluta. 

A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas.

Movimentação e trabalho são coisas diferentes. Uma plantação opera 
de forma serena e tranquila...



Palavras de vida eterna (Emmanuel) Cap. 33 “Acalma-te”

O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa.

Cada dia que se levanta é convite de Deus para que Lhe atendamos à Obra Divina, em
nosso próprio favor.

A Obra Divina é o meu dever...meu posto de trabalho.

Se te exasperas, não Lhe assimilas o plano.

Ansiedade, nervosismo, desespero e incredulidade não nos deixam perceber o plano de 
Deus para nós...que é revelado pouco a pouco.

Se te afeiçoas à gritaria, não Lhe percebes a voz.

Deus é o supremo poder da criação...mas ele não grita. 



Palavras de vida eterna (Emmanuel) Cap. 33 “Acalma-te”

Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício.

Não se produz o bem sem testemunho. 

Decerto, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, 
medo e fel.

Esse é o problema de se cumprir a Lei Divina...os corações que encontramos no caminho. 
Família...trabalho...casa espírita.

Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz.

A paz é uma benção...farão de tudo para tirá-la de você. Sem paz, ninguém 
consegue fazer o bem, ninguém ama. Deus só se expressa na paz

De que adianta essa calma toda?



Palavras de vida eterna (Emmanuel) Cap. 33 “Acalma-te”

Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão
curados, os ingratos despertarão…

Resumindo...todo mal é temporário. Só a gratidão é eterna...
Sempre que focarmos no nosso melhor, vai durar. Tudo o que 

fizermos no mal...terá que ser refeito.

Refazer = Reencarnar

Nessa fase de transição parece
que só encontramos encarnados
expiando. Cada um com sua luta
íntima. Recapitular para acertar,
corrigir para reparar o mal.

Uma reencarnação dolorosa tem um quadro de ensinamentos que deve ser
entendido. Basta sofrer? Emmanuel diz que se teu coração sangra com a ferida não
basta. É preciso transformar as dores em ESPERANÇA e ENSINAMENTO.

O espiritismo educa nossa liberdade. O destino de hoje é nossa liberdade de ontem.
Quando aprendermos o que tem que ser aprendido...virão outros ensinamentos.



Palavras de vida eterna (Emmanuel) Cap. 33 “Acalma-te”

É da Lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência.

Não há limite para o poder de Deus...mas ele estabeleceu uma Lei...
“QUE A LUZ DOMINE A TREVA”

Há mais mundos de 
expiação e provas 

ou ditosos?

Há mais espíritos 
puros ou espíritos 

perdidos?

NO MUNDO HÁ 
MUITO MAIS LUZ!

O poder de Deus é diferente de barulho ou violência. A força do amor está na sua não 
violência. O amor não se autopromove, não tem marqueteiro. Ele brilha e se divulga 

naturalmente, mas não faz alarde! 



Palavras de vida eterna (Emmanuel) Cap. 33 “Acalma-te”

Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra e passa…

Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera…

Não olvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, 
garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus.

Deus é nosso refúgio! Na ação, no
silêncio e na serenidade divina
vamos vencer todos os nossos
percalços. Acredite no poder e no
silêncio de Deus!


