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Prece
Jesus, mais um trabalho trouxemos a nossos irmãos
da Terra!
Mais lições que os auxiliem no direcionamento de
suas atitudes, para que todas sejam sempre voltadas a ti!
Neste conquistando virtudes, combatendo defeitos trouxe‑
mos lições que se referem a quase todas as situações que
eles têm de enfrentar na Terra, indicando-lhes sempre o
melhor caminho a seguir.
Se aqui estão para se aperfeiçoarem, em nenhum mo‑
mento podem vacilar diante de encruzilhadas traiçoeiras,
para que não venham a se perder no emaranhado dos vícios
que comprometem ou da indiferença que nada produz.
Este livro, com todas as lições que contém, sempre
terá uma palavra de conforto, de aconselhamento, de
orientação e de ensinamento que os auxiliará a não se
perderem, mas a seguirem o caminho reto da paz e do
progresso espiritual.
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Faze, Jesus, com que todos os que tomarem conhe‑
cimento destas lições, tenham os seus olhos bem aber‑
tos e o entendimento bastante ampliado para sabe‑
rem discernir e aproveitá-las da forma mais profícua a
seus espíritos.
Que elas os auxiliem a viver melhor, amparados por
um direcionamento correto e sadio, que só os levará ao
bem, a ações nobres e elevadas, levando-os, consequen‑
temente, a ti.
Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade e oxa‑
lá, todo o amor que colocamos em cada lição, possa ser
sentido por todos os que as lerem para que eles, auxi‑
liados por ti, possam ir além das palavras que deixa‑
mos e enxergar, com antecipação, todo o benefício que
lhes trarão.
Que este conquistando virtudes, combatendo defeitos pos‑
sa iluminá-los, mostrando-lhes sempre o caminho do
bem, da paz e da felicidade!
Charles
Araraquara, 04 de abril de 2002
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01
Em atividade
A vida de encarnado apresenta sempre dificuldades,
sejam de que natureza forem.
Precisamos prover a nossa sobrevivência e, por cau‑
sa dela, lutamos, trabalhamos e aprendemos.
No momento em que estamos nos esforçando para
isso, porém, estamos, também, realizando aquilo que te‑
mos como tendências.
Aliamos a necessidade à satisfação e a maioria das pes‑
soas realizam o de que gostam, seja em que campo for.
Os que têm possibilidades de um aprimoramento es‑
colhem, dentro das suas tendências, o caminho que os
leve ao ponto desejado. Os que são mais interessados
dedicam-se a vida toda ao aperfeiçoamento de suas pos‑
sibilidades e estão sempre estudando, pesquisando para
progredir, e assim realizar algum trabalho que lhes dê
satisfação, mas que, dentre os homens, ganhe destaque
por lhes ser de algum benefício.
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Todavia, entre todos, há aqueles que nada podem fa‑
zer além do que está à sua disposição do modo mais sim‑
ples e imediato, mas, às vezes, muito mais penoso. Não
exige estudo nem aprimoramento constante, mas exige
dedicação e força física porque o trabalho é rude e pesado.
Seja o que for, todos os trabalhos são necessários e, os
mais aprimorados dependem também dos mais rudes
para compor todos os elementos que auxiliam a sobrevi‑
vência e que o progresso exige.
Assim os homens se distribuem entre as mais varia‑
das atividades, seja no campo simplesmente braçal, da
força física, ao intelectual mais requintado, passando
por muitos outros intermediários.
Há também as atividades artísticas que auxiliam o
homem a suavizar e enternecer as suas horas árduas e o
seu cansaço, como a poesia, a música, a pintura, a escul‑
tura e outras.
Todas essas atividades que podem ser desenvolvidas
em concomitância com as técnicas ou científicas, ou sim‑
plesmente braçais, que são também ramos da técnica,
formam um conjunto harmonioso, necessário ao homem
enquanto está aqui encarnado.
Entretanto, uma outra há, sem remuneração, que
deve ser cultuada por todos os encarnados, não importa
a atividade que desempenhem, que é a religião.
A religião, como o próprio nome indica, religa o ho‑
mem ao Criador, e aquele que está ligado ao Criador,
recebe d’Ele, constantemente, as suas bênçãos para que
os seus momentos aqui na Terra sejam suavizados. Nin‑
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guém pode viver por si mesmo, desligado de Deus,
como se fosse resultado de uma invenção tecnológica e
não criação divina.
Se assim procederem, estarão sempre abençoados, os
momentos difíceis serão amenizados, menos árduos, a
esperança fará parte de todas as suas ações.
Lutem sempre, cuidando não apenas das conquistas
materiais para o bem-estar físico, para os prazeres e até
para o descanso, ao qual todos têm direito, mas nunca
se esqueçam d’Aquele que vela por todos os Seus filhos.
Como Ser Supremo que é, está sempre pronto a auxiliá‑
-los nas dificuldades e tornar, também, seus momentos
felizes mais felizes ainda. Basta que O tenham sempre
no pensamento, tanto ao iniciar qualquer atividade ou
quando a tenham concluída.
Para o início, peçam as suas bênçãos para que a reali‑
zem bem e sejam bem-sucedidos. Quando a concluírem,
saibam também agradecer o auxílio que tiveram, mes‑
mo que não tenha saído da forma como desejavam, pois,
se assim ocorreu é porque não seria benéfica ou ainda
não estavam preparados para realizá-la.
Lembrem-se sempre do Pai em suas atividades, em
seus momentos de alegria, em seu repouso, para rece‑
berem suas bênçãos, e nunca se revoltem com o que
não conseguirem.
Ele nos conhece muito mais que nós mesmos e sabe o
que não seria bom para nós, porque não podemos pensar
somente nas conquistas materiais que são efêmeras, mas
também nas espirituais que permanecerão perenes em nós.

