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INTRODUÇÃO

É meu desejo que a vida lhe traga flores e não apenas
espinhos. Contudo, é pelos espinhos que nos libertamos
das imperfeições. Não é nos momentos de facilidade que
aprendemos as lições que a vida queira nos ensinar.
Quando tudo sorri para nós, não percebemos os
ensinamentos que as dificuldades trazem. Mas é justa‑
mente nas dificuldades que conseguimos avançar na
escala evolutiva. Ao nos esforçar por vencê-las, cresce‑
mos interiormente.
Portanto, não reclamemos, hoje, pelos espinhos que
deixamos para trás, sem extirpá-los da nossa alma. Eles
reaparecem agora no caminho para que aprendamos as
lições que, no passado, não conseguimos aprender.
Façamos o bem que pudermos, amparando os que
sofrem, auxiliando os retardatários a avançar um pou‑
quinho mais. E o que não conseguirmos fazer, a própria
vida haverá de nos ensinar.
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Transformemos o nosso viver numa semeadura fe‑
cunda do bem, e os espinhos que recebermos em troca
certamente não nos ferirão tanto.
Plantemos flores em nossos caminhos auxiliando, o
quanto nós pudermos, aqueles que ainda não consegui‑
ram entender que a colheita é resultado da semeadu‑
ra feita.
São os nossos exemplos constantes que incentivarão
as pessoas, ao nosso redor, a também semear as flores
que desejam para si. E, um dia, a própria vida lhes ha‑
verá de ofertar, em abundância, as flores que tanto dese‑
jam receber.
Foi, assim, inspirando-me na semeadura do bem rea‑
lizada por Jesus, que decidi reunir, neste livro, as men‑
sagens ditadas pelo espírito Maria do Rosário, incluindo
alguns contos e preces que também me foram inspirados
pelos amigos do Invisível.
E por fim, caro leitor, muito mais do que espinhos,
estimo sinceramente que a vida lhe traga flores.
A autora
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A fé viva

Mas eu rogarei por ti, para que a
tua fé não desfaleça.
Jesus (Lucas, 22:32)

Não permitas que a fé esmoreça em tua alma. Há mo‑
mentos em que tu a sentes fenecer, tais as contrariedades
que assolam o teu íntimo.
Só mantendo a fé viva na mente e no coração, tu con‑
seguirás forças para superar todas as dificuldades que
surjam, e ter a lucidez necessária para a solução dos pro‑
blemas de maior gravidade. A fé viva te dará forças para
tudo suportar, sem desespero ou revolta.
Sabemos, porém, que tal atitude não é fácil. Nesses
momentos, com uma prece sincera, revestida de humil‑
dade perante Aquele que nos criou, obterás os meios
para não sucumbir ante as adversidades da vida.
Todos nós atravessamos momentos difíceis. E em‑
bora nem sempre consigamos entender de pronto, esses
momentos se fazem necessários para que possamos al‑
cançar um grau superior de evolução espiritual.
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Portanto, quando passares por situações difíceis, ne‑
cessário se faz que saibas aceitar, humildemente, tudo
o que tiveres de passar, e até agradecendo a Deus pela
oportunidade de redimir-te dos erros e outras imperfei‑
ções das quais ainda não lograste superar.
Fé viva, contudo, não significa fanatismo. Este leva
muitos incautos a acreditar em tudo o que ouvem, sem
discernimento. Tornam-se cegos, incapazes de distinguir
o que é real do que é fantasia.
O fanático não sabe distinguir a verdade, entre tan‑
tas falsidades que se espalham, até mesmo no seio de
algumas religiões, em grande parte, movidas por inte‑
resses escusos.
Para não errar é preciso que não te deixes ludibriar
por falsos profetas, encarnados ou desencarnados, que,
irrefletidamente, e em prejuízo de si mesmos, enxa‑
meiam por toda parte. Usa de lucidez, procurando, com
fé raciocinada, compreender o porquê da vida e das coi‑
sas que te acontecem.
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A Justiça da caridade

Na verdade vos digo que, quantas vezes vós fizestes isto a um
destes meus irmãos mais pequeninos,
a mim é que o fizestes.
Jesus (Mateus, 25:40)

Por que praticar a caridade?
Se em vidas remotas muito lesamos a outrem, seja
por ganância, interesse, deslealdade ou mesmo por igno‑
rância, hoje teremos de prestar contas a Deus por todo o
mal que fizemos.
E esse reajuste perante a Justiça Divina, só o conse‑
guiremos com a prática da caridade. Além de dever, a
caridade é um ajuste de contas para nos libertarmos das
consequências do mal praticado.
A caridade, portanto, é um ato de justiça que pra‑
ticamos por nós mesmos, a fim de ressarcir os débitos
perante a própria consciência. Se erramos, corrijamos o
erro praticado. E mesmo não nos lembrando do erro, o
melhor será sempre praticar a caridade.
Ainda que não possamos mais ressarcir àqueles que
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lesamos no passado, poderemos fazer o bem aos que
partilham a estrada conosco no presente. Estaremos
agindo com justiça perante nós mesmos, para alívio da
própria consciência.
Aquilo que fizermos de bem ao próximo, também fa‑
remos para nós mesmos. E, um dia, libertos do mal que
tenhamos praticado, nós sentiremos a alma mais alivia‑
da para buscarmos uma aproximação maior com Jesus.
Erro de outrora é justificado e perdoado pela carida‑
de exercida em favor daqueles irmãos que passam por
dolorosas e aflitivas provações.
Se o mal se paga com o bem, façamos o bem, que
nos libertará da culpa do mal que tenhamos praticado
um dia. Isso é justiça, justiça que nos liberta, a justiça
da caridade.
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A lição do perdão

Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor,
até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim,
para que eu lhe perdoe?
Jesus (Mateus, 18:21)

Saber perdoar é uma virtude conquistada por pou‑
cos. A grande maioria das pessoas ainda desconhece o
quanto de bem acontece àquele que, realmente, conse‑
gue perdoar.
Mesmo que a ofensa tenha atingido, profundamente,
os sentimentos de quem a recebeu, causando-lhe uma fe‑
rida na alma, só a bênção do perdão a fará cicatrizar.
Saber perdoar também é um aprendizado. Aprendi‑
zado esse que se inicia com um simples pedido de des‑
culpas, por parte daquele que ofendeu, e com aceitação
de quem recebeu a ofensa.
Continuando o aprendizado, jamais pensemos em
revidar. Quem perdoa verdadeiramente, só procu‑
ra esquecer.
Não te creias isento de errar, nem acredites que nun‑
Que a vida lhe traga flores • 17

ca magoarás a ninguém. Todos nós já erramos. Como
também já ferimos o sentimento de alguém com pala‑
vras rudes ou ofensivas. Portanto, ninguém está livre de
vir a ofender o próximo com palavras que machucam
o coração.
Se ainda não aprendeste a perdoar, esforça-te por não
guardar mágoas nem rancores, quando alguém te agrida
com palavras ferinas. Lembra-te das vezes em que fizeste
o mesmo, sem real motivo para agires de tal maneira.
Saber perdoar não é fácil, quando o orgulho ainda
fala mais alto. É preciso que te revistas de humildade,
sem ser subserviente.
Lembra-te de Jesus ao pedir perdão a Deus por seus
algozes, já que ele mesmo não se sentia ofendido. Assim,
somente quando também não te sentires ofendido, terás
aprendido a verdadeira lição do perdão.
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