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REFLEXÕES DIÁRIAS

NA AFLIÇÃO DOS dias atuais, o ser humano
se agita ante as dificuldades atrozes. Com
o objetivo de contribuir para minorar esse
quadro vivencial, dispusemo-nos, sob a
orientação de Jesus, a traçar reflexões, fra‑
ses, sonetos, pensamentos, de maneira que,
juntos, logremos alcançar as metas tão ane‑
ladas por todos nós: o amor, a paz e a luz
em nossos corações.
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ISSO É CONTIGO

DESPERTAR CEDO E participar da tarefa da
sopa fraterna, adquirindo as senhas para
distribuí-las entre os moradores do bairro.
Isso é contigo.
Recolher as contribuições:
– batatas que amaciam os sentimentos;
– cebolas
que
vazam
lágrimas
de contentamento;
– tomates que se assemelham aos cora‑
ções amados;
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– sal, verduras e pães para o preparo.
Isso também será contigo.
Em seguida, debruçar-te-ás sobre a
mesa e pôr-te-ás a picá-los, separadamente,
para, depois, uni-los. Amigo, isso também
tem possibilidade de ser contigo.
Outros se juntarão a ti para promover a
união de sentimentos. Daí, o aroma mistu‑
rar-se-á à alegria do trabalho. Isso faz parte
da tarefa.
Aos poucos, os assistidos chegam. Gen‑
te simples do bairro sede e de outros circun‑
vizinhos. Sentam-se e ouvem o Evangelho,
relembrando as mensagens do Mestre e do
amigo Chico. Recebem o alimento material,
uma vez que o espiritual já foi servido. Co‑
mem, ingerindo as energias benéficas que
ali foram depositadas pelos mentores espi‑
rituais. Isso é com todos.
12

CÉSAR CRISPINIANO / BLANDINA (ESPÍRITO)

Finalizar a tarefa:
– lavar a louça, assoalho, dependências;
– proferir a prece e, felizes, retornarem
para casa.
Isso é dever dos tarefeiros.
Destarte, em qualquer campo do traba‑
lho no bem, observe que a parte mais fácil
é contigo: servir sem humilhar. O mais difí‑
cil pertence àquele que estende a mão, pois
busca receber sem ser rebaixado.
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O FOGO, A PEDRA,
A ÁGUA E O VENTO

O FOGO, FLAMA por flama, aquece e ilumina;
as palavras, de letra em letra, constroem
o mundo.
A pedra, cascalho por cascalho, ergue
casas e edifícios;
os pensamentos, de vibração em vibra‑
ção, reconstroem o mundo.
A água, gota por gota, irriga a lavoura,
multiplicando o pão;
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os atos, de atitude em atitude, cons
troem o mundo.
O vento, sopro por sopro, dissipa os
miasmas negativos e purifica o ar;
os sonhos, de imaginação em imagina‑
ção, reconstroem o mundo.
O conjunto que compõe a natureza faz
vibrar o amor em cada canto do Universo.
Lembremo-nos sempre de que, para isso, é
necessária a nossa cooperação, reconstruin‑
do, aos poucos, o Mundo.
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