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Apresentação

Quando Deus fecha uma porta, sempre abre outra, porque é

justiça e misericórdia e oferece infinitas e renovadas oportunida‑
des para que os filhos do seu amor andem logo pelos caminhos
do bem e da felicidade.
Sempre admirei esse e outros ditos populares, por expres‑
sarem em poucas palavras experiências consolidadas da vida
em sociedade.
Há alguns anos resolvi refletir sobre se a voz do povo realmente
corresponde à voz de Deus, aproveitando-me dos conhecimentos
proporcionados pelo espiritismo.
Aqui estão 50 deles que me parecem ser uma realidade.
Podemos usá-los no dia a dia como uma advertência de rápi‑
do acesso, sem a necessidade de longa digressão filosófica sobre
o certo e o errado.
Outros muitos existem, mas não se enquadram nesta propos‑
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ta e interessam mais ao homem da Terra do que ao espírito que
almeja a vida eterna.
Mas a sabedoria do passado esta aí servindo à nova geração
como um roteiro prático e que pode ser muito útil se for observado.
Ao final de cada reflexão, anotei alguns versos de minha au‑
toria sobre o assunto. Tal como o provérbio, a poesia é uma sín‑
tese fácil de memorizar.
Eu gostei de escrever e desejo que este livro seja para você,
caro leitor, mais uma porta que o Pai abre para a sua alegria.
O autor
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1
Quem avisa amigo é

A amizade é uma das nossas mais significativas virtudes, lídi‑

ma expressão do amor. O verdadeiro amigo é capaz até mesmo
de dar a sua vida pelo bem daquele a quem devota tão eleva‑
do sentimento.
Pressupõe-se que exista uma certa reciprocidade, ou seja, a
amizade é uma via de mão dupla, em que as pessoas se relacio‑
nam por laços de simpatia e afeição. Se não há correspondência,
o sentimento manifestado será outro, por exemplo, caridade, res
peito, gratidão ou piedade.
Ah, como é bom ter amigos! Sem eles, do que valeria a vida? Os
bens, o dinheiro, o poder, se são úteis para a nossa vida na Terra, não
nos preenchem o vazio espiritual, não nos oferecem braços acolhe‑
dores quando choramos, não nos ouvem as lamúrias, não compar‑
tilham as nossas alegrias e nem nos ajudam a crescer interiormente.
Somos seres sociais e necessitamos permutar experiências, já
que as não possuímos todas.
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Um dos componentes da amizade é a sinceridade, que nos
permite expressar ao amigo os nossos pensamentos e gostos. So‑
mos individualidades, que não podem ser sufocadas ou oprimi
das em qualquer tipo de relacionamento fraternal. Respeito mú‑
tuo, entendimento e diálogo franco fazem parte dele. Quem se
impõe ao outro está mais preocupado em tirar egoísta vantagem
da convivência, gerando insatisfação e afastamento.
Por isso, quem avisa amigo é, na voz do povo ou na voz
de Deus.
Devem nos importar os caminhos pelos quais segue o nosso
amigo. Suas dificuldades, seus problemas e suas atitudes infeli
zes não nos podem passar despercebidas.
Nossa opinião e nosso ponto de vista devem ser manifesta‑
dos, para que o companheiro possa refletir sobre o acerto de seu
comportamento ou decisão.
Comumente, quem vive um problema não tem equilíbrio ou
tranquilidade para avaliar todas as circunstâncias e as possíveis
consequências funestas de seus atos. De outro lado, pode perma‑
necer enganado quanto ao que seja certo ou errado, bem ou mal,
falso ou verdadeiro. Quando, de fora da situação, percebemos
com mais clareza o que está acontecendo ou o que pode acon‑
tecer, temos não só o direito, mas o dever de abrir-lhe os olhos.
Obviamente, não se pode obrigar ninguém a pensar ou agir
como nós. Mas seria omissão ver um amigo seguir para o abis‑
mo sem alertá-lo. E que não nos impeça a preocupação de per‑
der sua amizade, pois se isso acontecer é porque não havia uma
verdadeira amizade. Pior será se não o avisarmos, ele cair em
desgraça e souber no futuro que nada fizemos para auxiliá-lo,
embora podendo.
Por nossa vez, quando alguém nos alertar de algo incorreto
que nos diz respeito, nos informar de qualquer situação danosa
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ou nos recriminar, não nos melindremos e não nos revoltemos,
pois pode ser Deus falando-nos indiretamente, às vezes por su‑
postos desafetos, para nos ajudar a crescer em direção do equilí‑
brio, da paz e da felicidade.

Quem avisa amigo é,
Ensina o dito popular,
Portanto não perca o pé
Quando alguém te alertar.
Se é verdade aproveite,
Se for mentira, esqueça,
Porque só vale a pena guardar
O que for bom e enalteça.
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2
Quem com ferro fere,
com ferro será ferido

Essa assertiva deve ter origem nas palavras de Jesus, que

ao ser preso pelos sacerdotes e após ter Pedro cortado a orelha
do soldado Malco, disse ao discípulo que guardasse a espada,
porque todos que dela lançassem mão por ela pereceriam. Mas é
preciso que a compreendamos em seu verdadeiro sentido.
Deus é amor e só deseja a nossa felicidade. Proporciona-nos
todos os meios necessários ao nosso crescimento em Sua direção.
Tendo nos criado como espíritos simples e ignorantes, mas
dotando-nos do germe de todas as potencialidades, quis que a
evolução fosse uma conquista do nosso esforço e estabeleceu a
vida na crosta planetária, em corpos grosseiros, para que no en‑
frentamento das dificuldades próprias da Terra desenvolvamos
as nossas virtudes. Assim, reencarnaremos diversas vezes, até
alcançarmos a pureza espiritual.
Desde o nascimento, os pais, em regra, nos oferecem carinho,
proteção, cuidados e educação. Com eles começamos a aprender
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sobre a necessidade de uma boa convivência, de sermos hones‑
tos, trabalhadores e cultos, ensinamentos que posteriormente
são complementados pelos professores.
Nascemos aqui para aprender a fazer as coisas cer‑
tas, vivenciar o bem e o amor. Contudo, porque somos es‑
píritos ainda imaturos, ao buscarmos satisfazer as nos‑
sas próprias paixões acabamos ferindo e magoando as
pessoas. Muitas vezes o fazemos sem saber; outras vezes, acha‑
mos que se nem todos podem ser felizes, que sejamos nós.
Toda ação provoca uma reação de igual intensidade. É uma
lei da física. Se jogar uma bola na parede, ela voltará para você
com a mesma força com que a arremessou.
Mas essa lei aplica-se igualmente aos relacionamentos huma‑
nos. Se perturbamos a harmonia social, cometendo crimes, a co‑
letividade reage nos impondo uma sanção e a prisão, de modo a
aprendermos a respeitar as regras de uma convivência saudável.
A pessoa que prejudicamos, por sua vez, pode também que
rer revidar a ofensa, dando início a uma vingança.
E, num outro aspecto, não poucas vezes cometemos atenta‑
dos contra nós mesmos, quando, por exemplo, nos entregamos
ao pessimismo, ao ciúme, ao ódio, aos excessos de variada natu‑
reza e aos vícios, face ao que o nosso corpo reage com o desequi‑
líbrio e as doenças.
Há, assim, no Universo, um mecanismo divino que se desti‑
na a educar ou reeducar o ser humano, oferecendo-lhe primei‑
ramente ensinamentos para que possa distinguir o bem do mal.
Quando nos desviamos da rota e erramos e ferimos, somos
compelidos a repetir a lição, a reparar os danos provocados e
vivenciar outras experiências que permitam o despertar da nos‑
sa consciência.
E se recusamos o processo educativo pelo amor, pela prática
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do bem, somos pegos pela justiça divina e acabamos por apren‑
der passando pela mesma experiência de dor que impusemos ao
próximo, porque isso permitirá uma exata correspondência entre
a nossa ação e os seus resultados.
Dessa maneira, quem explora atrairá a exploração, o que rou‑
ba poderá ser roubado, quem abandona poderá ser abandonado,
o agressivo poderá encontrar a violência, e assim por diante. E se
isso não for possível na presente encarnação, as consequências
nos alcançarão em outras existências, porque ninguém pode se
furtar à inexorável e perfeita lei de Deus.
Saibamos, porém, que esse procedimento, na Terra, pertence
aos órgãos de Justiça, e no Universo, a Deus, enquanto nós, como
pessoas igualmente imperfeitas, devemos guardar as nossas es‑
padas e perdoar o ofensor, para que não sejamos nós a perpetuar
o mal e indefinidamente sofrermos as suas consequências.

Guarda tua espada, irmão,
Ante a ofensa recebida,
E não permita ao coração
À vingança dar guarida.
Oferece o perdão, a paz,
O bem como lenitivo,
O mal que a outrem se faz
É o mal em si mesmo vivo.
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