
ENTENDIMENTO
da marcha



COMO ENTENDER A MARCHA DA NOSSA VIDA?

Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa
do crepúsculo, mas... e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa
de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma
oportunidade nova, O dia volta. Refunde-se a existência.

Caminho Verdade e Vida– Francisco Cândido Xavier – Emmanuel Cap.33



SERES EM CRESCIMENTO

É justo não esquecermos que ainda somos seres em crescimento
evolutivo, para retirarmos do tempo os valores e as vantagens
imprescindíveis à nossa ascensão.

Geminiano Brazil - Livro Instruções Psicofônicas - Chico Xavier - Cap. 20



AGRUPAMO-NOS NA TERRA

Analisando a imensidade infinita dos mundos, agrupamo-nos na Terra
em singela faixa vibratória, assim como determinada coletividade de
pássaros da mesma condição se congregam num trecho de floresta, ou
como certa família de rãs, a reunir-se no fundo do mesmo poço.

Geminiano Brazil - Livro Instruções Psicofônicas - Chico Xavier - Cap. 20



ESPLENDOR DA IMORTALIDADE

Aprisionando-nos à carne ou libertando-nos dela, nascendo, morrendo,
ressurgindo ao esplendor da imortalidade ou reaparecendo na
sombra do Planeta, segundo a conceituação humana, vivemos em
marcha incessante para os arquétipos que a Eternidade nos traçou e
que nos cabe atingir.

Geminiano Brazil - Livro Instruções Psicofônicas - Chico Xavier - Cap. 20



MELHORIA DE TODOS

Apequenar-se para ajudar, sem 
perder altura, é assegurar a 
melhoria de todos, acentuando 
a própria sublimação.

Pensamento e Vida Francisco Cândido Xavier Emmanuel



ENTENDIMENTO

...só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o
equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que
devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas
o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz
divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação.

Pensamento e Vida Francisco Cândido Xavier Emmanuel cap. 10



CONSCIENTIZAÇÃO

“Somente através de uma real 
conscientização é que se 
estabelece o processo de 
amadurecimento das  
criaturas. Em outras palavras, 
tal conscientização se dá pelo 
somatório de suas 
experiências vivenciadas 
através do tempo, nunca pela 
imposição ou pelo receio.”

(HAMMED. As Dores da Alma, lição “Culpa”, 1º capítulo.)



INSTRUMENTO DO PROGRESSO

A reencarnação é instrumento do progresso do ser espiritual. Ora ele
expia, quando são graves os seus delitos, submetendo-se às aflições
que constituem disciplinas educativas mediante as quais se fixam nos
painéis profundos da consciência os deveres a cumprir. Noutras vezes
são provações que enrijecem as fibras morais responsáveis pela ação
dignificadora.

Momentos de Consciência - Pelo Espírito Joanna de Ângelis Cap. 10



DÁDIVA DO RENASCIMENTO

Longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é
bênção do amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos
que lhe jazem latentes, qual terra arroteada e adubada em
condições de transformar a semente diminuta no vegetal
exuberante que nela dorme.

Momentos de Consciência - Pelo Espírito Joanna de Ângelis Cap. 10



EXPERIÊNCIAS

Uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as
experiências se façam acompanhar de resultados positivos e
proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação
e de esforço se sucedam uns aos outros.

O CONSOLADOR – 23a. edição - Francisco Cândido Xavier – ditado pelo espírito EMMANUEL * 1940



LÓGICA DO PROGRESSO

Sem a reencarnação a vida 
inteligente retornaria ao caos 
e a lógica do progresso 
ficaria reduzida à estupidez, 
à ignorância.



QUESTÃO 170 LE. 
O QUE FICA SENDO O ESPÍRITO 
DEPOIS DA SUA ÚLTIMA 
REENCARNAÇÃO?

– Espírito bem-aventurado; puro espírito. 

Para esse desiderato final, a consciência 
das reencarnações é indispensável.



FÉ EM DEUS

“Sempre que errares, recomeça com o entusiasmo inicial. A dignidade, a
harmonia, o equilíbrio entre consciência e conduta têm um preço: a
perseverança no dever. Se, todavia, tiveres dificuldade em agir
corretamente, em razão da atitude viciosa encontrar-se arraigada em ti,
recorre à oração com sinceridade e a Consciência Divina te erguerá à paz.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Momentos de Saúde, cap. 9.)


