
Enquanto é dia

“Convém que eu faça as obras 
daquele que me enviou, enquanto é 
dia.” — Jesus. 

(JOÃO, capítulo 9, versículo 4.)



132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos?

“Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação; para 
outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência 
corporal: nisso é que está a expiação. 
Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na 
obra da criação. 
Para executá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito um instrumento, de harmonia com a matéria 
essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, 
concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.”
A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do Universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis 
que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, 
por uma admirável lei da Providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na Natureza.



Cada dia
Cada dia é uma reencarnação simbólica para nós 
outros, no círculo de lutas purificadoras da Terra.

Não te esqueças de semelhante verdade, se desejas 
realmente preparar o coração para a vida 
imperecível.

Não desperdices a riqueza dos minutos na 
indiferença, na teimosia, no isolamento ou na 
inércia.
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Oportunidades

Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia 
perene e resplandecente de oportunidades; no entanto, para gravar-nos no 
entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua 
conveniência em aproveitar o ensejo do contacto direto com as criaturas.
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Entendimento
Cada vez que o sol reaparece no horizonte, é 
possível melhorar o padrão do próprio 
entendimento com os familiares, auxiliar ao 
próximo com mais segurança, amparar a natureza 
com mais alta compreensão.

Hoje é nova oportunidade a fim de renovar-nos, 
quanto possível, para o Infinito Bem.

Planta uma árvore amiga e, mais tarde, recolher-lhe-
ás o tesouro de bênçãos.
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Obras de Deus

Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação 
para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos 
carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das 
obrigações que nos competem na sagrada realização do 
bem eterno?
Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de 
Deus, mas, sim, de construi-las a seu tempo.
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Discípulos da 
Boa Nova
Não ignoramos que, sendo Ele o Enviado do 
Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova 
são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, 
nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. 

Os que vibram de coração voltado para o 
Evangelho São, efetivamente, emissários da 
Divina Lição entre os companheiros da vida 
material, onde quer que estejam, e bem-
aventurados serão todos aqueles que aprovei-
tarem o dia generoso, realizando em si próprios 
e em derredor de seus passos as obras 
santificadas daquele que os enviou.
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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.)



Concurso 
fraterno

Sorri com bondade e coopera, com 
mais diligência, em tua paisagem 
de serviço habitual, nos instantes 
do “agora” e encontrarás 
companheiros, ricos de concurso 
fraterno nos dias que virão.
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Sabedoria

As mais comoventes sinfonias são iniciadas em notas pequeninas, aparentemente 
sem significação.

Se pretendes um lugar no banquete da ciência e da fraternidade, do amor e da 
sabedoria, começa a estudar e a servir, a compreender e desculpar, a mentalizar o 
bem e a sublimar o próprio coração, desde hoje.”
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Trabalho e provação

A dor e a dificuldade, o trabalho e a provação, em 
suas esferas de serviço, representam matérias 
abençoadas em cuja assimilação, ser-nos-á possível, 
efetuar o próprio burilamento, à feição do diamante 
que, aprisionado ao cascalho, reclama o esmeril que 
o dilacera, convertendo-se, por fim, na pedra 
formosa e rara, suscetível de refletir as 
magnificências da luz.
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Ressonância

Nosso problema essencial, por enquanto, é o 
de nossa própria adaptação às Leis Divinas, 
de que Jesus Cristo, ainda e sempre, é o nosso 
exemplo maior.
Semelhante adaptação se constitui de 
humildade e de amor, para que a Sabedoria 
Celeste encontre em nós a justa ressonância.
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Sublimação

Contemplando as estrelas e indagando 
acerca dos mundos sublimes, não nos 
esqueçamos da própria sublimação, a 
fim de que, transformados, um dia, em 
estrelas conscientes no campo da vida, 
possamos em qualquer parte retratar o 
Eterno Bem, realizando com a nossa 
simples presença a exaltação do Senhor.
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Consciência 
Divina

“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.)



Aproveitar o tempo

Jamais desdenhes, desse modo, 
a posição em que te encontrares. 
Busca valorizá-la, através de 
todos os meios ao teu alcance, a 
fim de que teu esforço seja uma 
fonte de bênçãos para os outros 
e para teu próprio círculo. Nunca 
te esqueças de aproveitar o 
tempo na aquisição de luz, 
enquanto é dia.
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