
INQUIETAÇÕES

VIVER O HOJE



1. As suas demandas do cotidiano
tem lhe causado inquietações ou
preocupações?

2. Será negligência não se preocupar?

3. Como você lida com as suas
inquietações?



PREOCUPAÇÕES

“Os preocupados vivem entorpecidos 
no hoje por quererem controlar, com 
seus pensamentos e sua imaginação 
os fatos do amanhã.” (Hamed. As dores 
da Alma. Pag. 73)



AFLIÇÃO INUTIL
“Frequentemente, aflição é a 
nossa própria ansiedade, 
respeitável, mas inútil, projetada 
no futuro, mentalizando 
ocorrências menos felizes que, 
em muitos casos, não se 
verificam como supomos e, por 
vezes, nem chegam a surgir.” 
(Emmanuel. Rumo Certo. Psicografia de Chico 
Xavier)



PREPARANDO 
O FUTURO

“O melhor meio de nos 
prepararmos para o futuro é nos 
concentrarmos com toda a nossa 
inteligência, com todo o nosso 
entusiasmo, no trabalho que 
estivermos realizando hoje, para 
que ele seja o mais soberbo 
possível. E esse o único meio 
existente de nos prepararmos 
para o futuro.” Sir William Osler
(Dale Carnegie. Como evitar 
preocupações e começar a viver. 
Pag. 27)



ELIMINAR A INQUIETAÇÃO

“Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um 
parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor.   
Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque 
servindo, você conseguirá esquecer-se e ao esquecer-se no bem dos outros, você 
estará em paz na força construtiva do bem.”

(André Luiz. Respostas da Vida. Psicografia de Chico Xavier)



CONSEQUÊNCIAS 
DA INQUIETAÇÃO

[...]”a inquietação é fator 
desencadeante de numerosas 

calamidades.” (Emmanuel. “Palavras de Vida 
Eterna” - Psicografia de Chico Xavier )



NÃO VOS INQUIETEIS

“Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua 
estatura? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: “Que comeremos,” ou 
“Que beberemos,” ou “Que vestiremos”? Pois estas coisas os gentios 
buscam. De fato, vosso Pai celestial sabe que necessitais de todas 
estas coisas. Buscai primeiramente o Reino e a sua justiça, e todas 
estas [coisas] vos serão acrescentadas. Portanto não vos inquieteis 
com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo! Basta a 
cada dia o seu mal.” (MATEUS 6: 27;31-34 Novo Testamento. Tradução de Haroldo Dutra 
Dias)



CONFIANÇA

“Não se pode ver nestas palavras, 
portanto, mais do que uma alegoria 
poética da Providência, que jamais 
abandona os que nela confiam, mas com a 
condição de que também se esforcem. É 
assim que, nem sempre os socorre com 
ajuda material, inspira-lhes os meios de 
saírem por si mesmos das dificuldades.” 
(Allan Kardec. O Evangelho segundo o 
Espiritismo. Cap. XXV. Item 7) 



EVITANDO INQUIETAÇÕES

Considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, 
revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à 
intranquilidade.

Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, em evolução na Terra, 
ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos.

Quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a Divina 
Providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los.

Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que 
deves ser e para a melhor condição que te cabe alcançar.



EVITANDO INQUIETAÇÕES

Consulta o passado, por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo 
certo, mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, porque hoje é o dia de 
construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo da 
experiência.

Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, 
para que o ressentimento, ante os conflitos de ação e de opinião, nas áreas de trabalho em 
que te vês, não te causem desequilíbrios.



EVITANDO INQUIETAÇÕES

Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, 
trabalhando um tanto mais.

Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria.

Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o 
respeito dos outros.

Confiemos em Deus, acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus 
igualmente confia em cada um de nós. “Emmanuel. Calma. Psicografia de Chico Xavier”



SEGUIR 
JESUS

“Um dos mais espantosos comentários sobre a 
nossa maneira de vida atual é que a metade dos 
leitos existentes em nossos hospitais é reservada a 
pacientes que sofrem de distúrbios nervosos e 
mentais, pacientes que caíram sob o fardo dos 
"ontens" acumulados e dos terríveis "amanhãs".

No entanto, a grande maioria dessa gente estaria 
pelas ruas hoje, vivendo uma existência útil e feliz, 
se tivesse apenas seguido as palavras de Jesus: 
"Não andeis inquietos pelo dia de amanhã", ou as 
palavras de Sir William Osler: "Viva em 
compartimentos diários hermeticamente 
fechados". 
(Dale Carnegie. Como evitar preocupações e começar a viver. Pág.32)



SEGUIR 
PAULO

“Não estejais 
inquietos por coisa 
alguma”.– Paulo 
(Filipenses, 4:6.)



Por que você não faz a si mesmo estas perguntas e escreve
num papel as respostas?
1. Tenho tendências para adiar a vida presente, a fim de me preocupar com o futuro 
ou ansiar por algum "roseiral mágico que está além do horizonte"?
2. Costumo amargurar, às vezes, o presente, para lamentar
coisas que aconteceram no passado — coisas que estão totalmente resolvidas?
3. Levanto-me pela manhã resolvido a "apanhar o dia" — a tirar o máximo de 
proveito das suas vinte e quatro horas?
4. Posso tirar mais proveito da vida vivendo em "compartimentos diários 
hermeticamente fechados"?
5. Quando começarei a fazer isso? A semana que vem?. . . Amanhã?... Hoje?


