cooperação

I - Qual significado de cooperação para você? Dê exemplos.
•Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro
implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando, em
silêncio, a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução.
Emmanuel - Pensamento e Vida (pp. 18-20). FEB

II- Como você faz para cooperar com os outros?
•Aprende a participar da luta coletiva. Sai, cada dia, de ti mesmo, e busca sentir
a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão
e ajuda_quanto_possas. Em qualquer parte do Universo, somos usufrutuários
do esforço e do sacrifício de milhões de existências.
EMMANUEL - Fonte viva Lição 143 – Acorda e ajuda.

III- Aonde você mais coopera?
•Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao
ignorante, está colaborando na edificação do Reino Divino, em qualquer setor
da existência ou da fé religiosa a que foi chamado.
Emmanuel. Vinha de luz. FEB .11.ed., p.23 Caridade essencial.

IV- Só devemos cooperar nos trabalhos do centro espírita?
•O mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a
colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. É impossível a
cooperação perfeita, sem lar e sem prole.
Emmanuel no Livro Renúncia pag. 124 cap. Caminhos de luta

V- Por que o senso de cooperação é tão importante?
•Sem cooperação, não poderia existir amor; e o amor é a força de Deus, que
equilibra o Universo.
EMMANUEL - ("Prefácio" do romance "Paulo e Estevão")

VI- Sem cooperação, é possível viver em grupo?
•Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora
não deva buscar a condição parasitária para a ascensão.
Caminho, Verdade e Vida — Emmanuel -175 - Cooperação

VII- É possível evoluir sem cooperação?
•Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba.
Ajuda-o com o teu trabalho edificante, no sadio desejo de acertar, convicto de
que ele e nós somos filhos do mesmo Deus.
Pão Nosso — Emmanuel -102 - Nós e César.

Prefácio do livro "Paulo e Estevão"
"Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus
relativa ao sofrimento que o aguardava, por amor ao seu nome. Certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino; mas, quem estará no mundo
sem um ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da
ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto; mas, na verdade, todos os homens
menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério
chega, ás vezes, de maneira sutil, inesperadamente; a maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor.(...). O Mestre chama-o (Saulo de Tarso), da sua
esfera de claridades imortais. Paulo (ainda Saulo) tateia na treva das experiências humanas e responde: - Senhor, que queres que eu faça? (grifo nosso) Entre ele
e Jesus havia um abismo, que o Apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande
mártir do Cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina, do que poderíamos imaginar tão-só pelos textos conhecidos nos
estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem
confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E, para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder
abrangiam tudo, procurou a companhia de doze auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação, não poderia existir amor; e o
amor é a força de Deus, que equilibra o Universo.”
EMMANUEL

Vídeos
• https://youtu.be/OLvWkvcxl3M
• Família e a Lei de Cooperação - REFLEXÕES com Haroldo Dutra
• https://www.youtube.com/watch?v=Yj54amBFw2k
• Bondade gera bondade " Kindness begets Kindness "

