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Prefácio

A

o convidar-me para prefaciar este que é o seu
terceiro livro, além da honra que isso signifi‑
ca para mim, o amigo Milton já me fez pensar
bastante. Em primeiro lugar, porque é meu amigo; mas
amigo mesmo! Depois, por outras circunstâncias: é meu
compadre, cursamos a mesma Academia, abraçando a
mesma profissão-missão.
Somos irmãos de Armas, temos praticamente a mesma
idade. Daí, podemos concluir que nossa experiência de vida
é semelhante. Porém, o mais extraordinário, nós abraça‑
mos ideais comuns, de modo que são muitas as afinidades,
ainda que cada um tenha trilhado seu próprio caminho.
Por tais fatos, senti minha responsabilidade aumen‑
tar, uma vez que me senti compelido a honrar o convite.
E ante as elucubrações em torno desta apresentação, cujo
tema é elevado para nosso desenvolvimento, veio-me à
memória pertinente inspiração do inesquecível gênio da
nossa poesia condoreira, Castro Alves:
Oh! Bendito o que semeia
Livros, livros a mancheias,
E manda o povo a pensar!
O livro, caindo n’alma,
É germe que faz a palma,
É chuva que faz o mar!
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E o amigo Milton está sendo profícuo em sua semea‑
dura literária, em quantidade e qualidade, uma vez que
suas produções têm a virtude de nos fazer pensar... De
fato, conduzindo-nos pela leitura através de estilo co‑
loquial e agradável, com citações que nos remetem aos
saudosos tempos da infância, ao lado de outras tantas
que nos trazem elevados pensamentos e conhecimentos
de personagens destacados da cultura mundial, nosso
autor encaminha-nos, com eficiente técnica de raciocí‑
nio, à abordagem principal da obra: nossa evolução!
O domínio da doutrina espírita é perfeito e funda‑
mental para as conclusões lógicas de que a vida é o pre‑
sente que recebemos de Deus para o resgate dos nossos
erros do passado, bem como para realização do propósi‑
to maior da vida, que é a nossa evolução.
Aos leitores, ao lado dos votos de que tenham boa
leitura, meus cumprimentos pela oportunidade de cres‑
cerem com a obra!
Ao amigo autor, meus cumprimentos pela coragem
em escrever e pelo desafio em nos fazer pensar, bem
como meus sinceros agradecimentos pela honra que me
foi concedida!
Ary Raposo de Faria1

Sorocaba, SP, janeiro de 2016.

1

Coronel da Polícia Militar, reformado (dezembro de 1999), professor na
Academia Militar do Barro Branco (São Paulo). Bacharel em Ciências Jurí‑
dicas pela Faculdade de Direito de Sorocaba, inscrito na OAB sob o número
203196. Em Sorocaba, onde reside, é frequentador da Casa de Caridade Sol
no Horizonte.
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Introdução

Q

uando escrevi meu primeiro livro, Vivendo um
dia de cada vez, a motivação viera de compa‑
nheiros queridos, que desejavam obter cópias
ou transcrições de textos utilizados em minhas palestras.
Eu não podia atendê-los, porque eram apenas esboços,
tópicos que me serviam para memorização e roteiro a fim
de não perder a sequência do assunto. Colecionei esses
tópicos por longos anos. Realizava palestras, mas não ti‑
nha a pretensão de ser autor de livros e, muito menos, o
qualificativo de “escritor”.
No entanto, ante o sucesso daquela obra, e vindo a
conhecer o meu editor, Arnaldo de Camargo, bem como
sua família, e a Editora EME, tomei gosto pela ideia de
transformar as palestras em livros. Foi assim que surgiu
meu segundo livro – Janelas da mente. Agora, já disposto
a escrever mais e refletir sobre muitos temas, apresento
meu terceiro livro – Renovando emoções – , e nada me ga‑
rante que haverá, ou não, um quarto livro.
Escrever apenas não basta, pois o segredo está no vi‑
venciar aquilo que se escreveu e não correr o risco de
pregar sem ter vivenciado o que se pregou. Jesus nos
adverte sobre o fermento dos fariseus: pregavam, mas
não viviam. Vou além! Realizar palestras é muito pou‑
co, ante a imensidão da Seara que espera muito mais de
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nós. É preciso doação de energia e vibração de amor em
todos os trabalhos realizados em uma casa espírita. É
por essa razão que insiro duas mensagens transmitidas
pelo espírito Inácio, através da mediunidade de nosso
companheiro Fortunato, no Grupo Socorrista Maria de
Nazaré, na cidade de Boituva (SP).
Penso, também, que esse livro pode contribuir, de
forma humilde, para a evolução da Humanidade, den‑
tro do estágio em que se encontra, a fim de que as má‑
ximas de Jesus sejam compreendidas e suas profecias
se cumpram.
Boa leitura.
Paz e serenidade a todos!
Sorocaba-SP, dezembro de 2015.
O Autor
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Viver

o que falamos

O

espírito Emmanuel ditou maravilhosas pági‑
nas de elevação espiritual para nossas vidas e
quero começar e também terminar este livro
trazendo algumas dessas valiosas contribuições para
que possamos realmente viver aquilo que já consegui‑
mos de alguma forma expressar.
Na obra Livro da esperança, publicado pela Editora
da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba-MG, temos
a mensagem “Nas Sendas do Mundo”, em que o ben‑
feitor espiritual afirma: “Em verdade, devemos a Deus
tudo o que temos, mas só possuímos o que damos.” Ve‑
jamos, então, essa instrutiva mensagem “Nas Sendas do
Mundo”, que traz, em seguida, a máxima do Cristo, que
lemos em Mateus (6:19): “Não ajunteis tesouros na Ter‑
ra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os
ladrões minam e roubam.”
Meus filhos, na sentença “Fora da caridade não há
salvação” estão encerrados os destinos dos homens,
na Terra e no Céu, porque à sombra desse estandarte
eles viverão em paz no Céu; porque os que a hou‑
verem praticado, acharão graças diante do Senhor.
(ESE – Cap. 15, Item 10)
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Deus, que nos auxilia, sempre nos permite pos‑
suir, para que aprendamos também a auxiliar.
Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos
detê-la para sempre, adornando-nos com as facili‑
dades que o ouro proporciona...
Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos
despojados de todas as posses exteriores, e se algo
nos fica será simplesmente a plantação das miga‑
lhas de amor que houvermos distribuído, credi‑
tadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo
precária e momentânea, daqueles que nos fizeram
a bondade de recebê-las.
Costumeiramente, amontoamos títulos de poder
e admitimo-nos donos deles, enfeitando-nos com as
vantagens que a influência prodigaliza...
Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos
despojados de todas as primazias de convenção, e
se algo fica será simplesmente o saldo dos pequenos
favores que nós houvermos articulado, mantidos em
nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante
e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentile‑
za de aceitar-nos os impulsos fraternos.
Geralmente repetimos frases santificantes, cren‑
do-as definitivamente incorporadas ao nosso patri‑
mônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a
frase brilhante atribui...
Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos
despojados de todas as ilusões e se algo nos fica será
simplesmente a estreita coleção dos benefícios que
houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo
conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, da‑
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queles que nos deram oportunidade a singelos en‑
saios de elevação.
Serve onde estiveres e como puderes nos moldes
da consciência tranquila.
Caridade não é tão somente a divina virtude; é
também o sistema contábil do Universo, que nos per‑
mite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados.
Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem
daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada; en‑
tretanto, as Leis Divinas determinarão que recolhas,
com avultados juros de alegria, tudo o que deste do
que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em
socorro dos outros, transfigurando-te as concessões
em valores eternos da alma, que te assegurarão am‑
plos recursos aquisitivos no Plano Espiritual.
Não digas, assim, que a propriedade não existe ou
que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade,
devemos a Deus tudo o que temos, mas só possuí‑
mos o que damos.

