Diante da Paz
Nunca é demais afirmar que a paz começa em nós e por nós.
Os pacificadores, porém, são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da
própria alma, doando tranquilidade a todos aqueles que lhes compartilham a marcha.
Quanto puderes, distribui o alimento da concórdia, reconhecendo que a bênção da paz é desdobramento do pão de cada dia.
Emissários do Bem, domiciliados na Vida Maior, desenvolvem empreendimentos de paz em todas as direções no mundo, mas
precisam de cooperadores fiéis que lhes interpretem a obra benemérita ao lado das criaturas.
Se aderiste a essa campanha bendita, auxilia-os em bases de entendimento e serviço.
Onde a palavra seja convocada ao socorro fraterno, fala auxiliando e, se o mal aparece por desequilíbrio de forças, conturbando
situações, corrige o mal com amor, limitando-lhe a influência ou curando-lhe as feridas.
Se agressões repontam à frente, considera que as enfermidades ocultas atacam em todos os lugares e ampara as vítimas de
semelhantes arrastamentos, na certeza de que a tolerância, agindo construtivamente, é a terapêutica que nos previne a todos
contra os assaltos da violência.
Se a injúria escarnece, capacita-te de que a crueldade é sinônimo de alienação mental e usa o perdão por exaustor das trevas
que invadem o raciocínio daqueles que se perdem nos labirintos da delinquência.
Faze silêncio onde o silêncio consiga apagar desavenças e acusações e, quanto possível, transforma-te no ponto terminal de
qualquer processo de incompreensão capaz de degenerar em perturbação ou loucura.
Onde estiveres, abençoa.
Naquilo que penses, mentaliza o melhor.
No que digas, harmoniza os outros quanto possas.
No que faças, constrói sempre para o bem geral.
Nunca nos esqueçamos de que o Príncipe da Paz, na Terra, nasceu em clima de dissensões, viveu através de hostilidades
permanentes, serviu entre adversários gratuitos e selou o próprio trabalho sob a vitória aparente dos perseguidores; mas,
supostamente vencido, o Cristo de Deus, de século a século, cada vez mais intensamente, é o fiador da concórdia entre as
nações, erguendo-se por doador de paz genuína ao mundo inteiro.
Emmanuel (Do livro Caminhos de Volta – Edição Geem)
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Quem são considerados “brandos e pacíficos”?

São aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do
Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre
eles.

”(…) a paz começa em nós e por nós.
Os pacificadores, porém, são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a
extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos aqueles que lhes
compartilham a marcha.” (Emmanuel/Caminhos da Volta – Diante da Paz).

O que é a cólera?
É a manifestação de um sentimento que expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a
uma contrariedade qualquer. É a causadora de muitos danos orgânicos que atinge aquele que a
cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno perante os que o cercam.

Questão 181 — Emmanuel/ O Consolador

Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana?
— A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos
primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras.

Onde encontramos a causa da cólera?
No orgulho ferido, que faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade e de situações
que o obriguem a aceitar-se como um ser ainda imperfeito e, portanto, com graves erros a corrigir.

Questão 181 continuação— Emmanuel/ O Consolador
A energia serena edifica sempre… mas a cólera impulsiva… é um vinho envenenado cuja embriaguez a
alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos.

Além de si próprio, como o homem colérico prejudica os outros?

As suas atitudes de revolta e rebeldia se refletem naqueles que o cercam, causando-lhes
sofrimento e mal estar em razão de vê-lo nesse estado, fazendo-os se sentir infelizes.
Como defender os valores que julgamos corretos sem nos encolerizar?

Agindo de conformidade com os mesmos, respeitando nos outros sua forma de pensar, sem
perder a confiança em Deus e em sua sabedoria.
Para a definição consciente daquilo que realmente é correto, torna-se imprescindível a nossa
constante ligação com Jesus.

Se formos bloqueados em nossa ação, que julgamos acertada,
não haveria aí razão justa para nos revoltarmos?

Não. Isso não seria justificativa para a cólera. Tampouco, impor nossa vontade, quando não somos
compreendidos, não resolve o problema. O segredo do sucesso está em aguardar pacientes, pois
a verdade prevalecerá.

“(…) se a nossa paciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao
nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos
serenos na dificuldade e operosos na prática do bem…” (Emmanuel /André Luiz) Estude e Viva – 14)

O que podemos concluir com referência a
origem dos nossos acessos de cólera?

Concluímos que esses acessos partem de nosso espírito, e é a este que devemos dirigir os
esforços no sentido de combatê-la, esforços estes que, portanto, dependem da nossa iniciativa.

“Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito.” Daí, o imperativo do constante
esforço no seu burilamento.
A benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo e se manifesta pela
afabilidade e doçura, virtudes que concorrem para a melhoria do relacionamento com as pessoas.
Daí a necessidade de cultivá-las e aplicá-las em nosso comportamento diário.

O que entendemos por resignação?
São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de
não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes.
“A resignação é o consentimento do coração”.
De que modo Jesus exemplificou a obediência e a resignação?

Cumprindo a vontade de Deus, junto a nós, compreendendo nossa fraqueza, sofrendo
pacientemente as nossas agressões, perdoando-nos.
“Ninguém ascende no rumo de Deus, sem o esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é
de todos, mas a opção da estrada é de cada um.”
(Marco Prisco/Luz Viva n.23)

Como podemos aprender e desenvolver em nós essa virtudes?
A perfeita assimilação do evangelho de Jesus, por cada um de nós -, seja pela própria conscientização, pelo
exemplo das pessoas de bem, pelas boas leituras ou, ainda, pela orientação das religiões que conduzem ao
bem -, nos levará a desenvolver essas e outras virtudes. Em último caso, a dor, decorrente dos nossos
desvios, também contribuirá.
“Por essa razão, em nossa família fraternal encontraremos sempre neste ou naquele irmão infeliz, o
necessitado em forma de algoz ou travestido em piedoso censor, fiscalizando nossos atos e palavras…”
(Joanna de Angelis/Lampadário Espírita – n.20)]

A dor é, então, um ensinamento?
Sim. Quando nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo, damos as costas para Deus, que nos adverte,
pela dor, a fim de voltarmos ao bom caminho.
“Somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo Incomparável e
Constante.”
(Joanna de Angelis/Lampadário Espírita – n.20)

André Luiz, por Chico Xavier - item 62 – Indugênciado - livro “ O Espírito da Verdade”

“Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho inerte e frio, retrata
todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor, consciente e respeitável,
buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos
nobres e construtivos da vida.”
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