Do ponto de vista terreno, a
máxima: Buscai e achareis é
análoga a esta outra: Ajuda-te
a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do
trabalho e, por conseguinte,
da lei do progresso,
porquanto o progresso é filho
do trabalho, visto que este
põe em ação as forças da
inteligência.

O Evangelho Segundo o Espiritismo- Cap 25, Item 2

Na infância da Humanidade, o homem só aplica a
inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar
das intempéries e de se defender dos seus inimigos.

Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o
desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele
à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição.

Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o
moral se lhe depura.

Às necessidades do corpo sucedem as do espírito: depois
do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É
assim que o homem passa da selvageria à civilização.
Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado; se o houvesse
isen- tado do trabalho da inteligência, seu espírito teria
per- manecido na infância, no estado de instinto animal.

Em virtude desse
princípio é que os
Espíritos não acor- rem a
poupar o homem ao
trabalho das pesquisas,
trazen- do-lhe, já feitas e
prontas a ser utilizadas,
descobertas e invenções

O Evangelho Segundo o Espiritismo

Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos sera dada;

pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis;
pedi a assistência dos bons Espíritos e eles virão acompanhar-vos e
vos guiarão;

pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados;
batei à nossa porta e ela se vos abrirá; mas, pedi sinceramente, com fé,
con- fiança e fervor; apresentai-vos com humildade.

Do ponto de vista
moral, essas palavras
de Jesus significam:

O problema é que nos falta
confiança e fé em Deus e na
ajuda dos bons espíritos, por
isso não batemos na porta.
Justificamos esta posição,
dizendo que muitas vezes
oramos e pedimos ajuda e a
ajuda não veio. Mas temos
que sinceramente refletir
sobre o que temos pedido.
O que acontece, muitas vezes, é
que nós não vemos o envolvimento
de Deus até que já estejamos
vivendo um novo capítulo em
nossas vidas. Mas isso não
significa que não fomos ajudados.

A falta de confiança em um Deus Todo-Poderoso é refletida na
história de um menino de nove anos de idade, que, voltando da
escola hebraica comenta com sua mãe sobre a lição do dia.

"Bem, o rabino contou como Deus enviou Moisés por trás das
linhas inimigas para resgatar os israelitas dos egípcios. Quando
chegaram ao Mar Vermelho, Moisés chamou os engenheiros para
construírem uma ponte flutuante. Depois de terem todos cruzado
o mar, olharam para trás e viram os tanques egípcios se
aproximarem rápidos como um raio, Moisés através de seu
walkie-talkie pede para que eles bombardeiem a ponte, e é
assim que ele salvou os israelitas. "

Sua mãe, espantada, pergunta ao garoto, "David, foi realmente
assim que o rabino contou essa história?"
"Bem, não exatamente, mãe. Mas se eu lhe contar do jeito que ele
contou você não irá acreditar!"

Mantenha sua fé: A mesma fé que o leva para bater é a mesma fé necessária
para mantê-lo em pé na porta. Mas quando estamos prontos para ir embora por
causa da demora ou porque outras coisas com benefícios imediatos parecem
mais facilmente acessíveis que irá você fazer? É preciso fé para ficar e esperar,
para agarrar uma visão que ninguém mais pode ver, somente você.
Nunca entregue-se a dúvida e o medo: É normal ter dúvidas e medos. O
importante é não permitir que esses sentimentos o movam da sua posição. Isso
acontece quando você tenta argumentar com dúvidas e medos, que são
simplesmente sentimentos (não verdades).
Fora do comum: Se você está esperando que a porta abra de uma maneira
comum ou da maneira que você espera, você poderá perder sua abertura.
Pense em todas as formas que uma porta pode abrir: giratória, deslizante..., ou
talvez haja uma pequena abertura na parte inferior e você vai ter que encolher
para passar(talvez perder o ego e a atitude irá ajudar a você passar).

Escolha: Temos tanto poder na nossa capacidade de escolha: escolha defender
seu posicionamento, escolha ser grato, escolha perdoar, escolha ser
genuinamente feliz por outras pessoas, escolha fazer o que é desconfortável se
isso poderá levá-lo adiante.
Mantenha o seu coração e mente guardado: Tenha cuidado com o que você
permitir que penetre e em quem você permitir semear em você. Se você está de
pé na porta, esperando que ela se abra, você precisa de sua torcida, pessoas
que lhe deram os ombros para você se levantar, e que irão em silencio esperar
pacientemente com você o tempo passar, com palavras de encorajamento.

"Quando uma porta se fecha, outra se abre, mas muitas
vezes olhamos tão longamente e tão lamentavelmente para a
porta fechada que não vemos aquela que abriu para nós."

A pérola é arrancado de seu claustro através dos golpes vigorosos de
ferramentas que a abrem. Enquanto protegida em seu santuário, a
pérola não reflete a luz suave que possui.

De maneira semelhante, o despertar da consciência nos seres
humanos pode ocorrer através de um lento progresso que propicia o
enriquecimento, com seus traços de dor e angústia que impulsionam o
indivíduo para a realidade de seu atual estágio de evolução.

O sofrimento é ruim, no entanto, não é um mal, porque oferece
recursos valiosos para a aquisição de bens permanentes.

Sem dor, o homem ainda estaria nos estágios mais baixos de seu
desenvolvimento antropo-sócio-psicológico, sem o equilíbrio
necessário para navegar com sucesso os confrontos do processo
evolutivo.

Atravessar o rio de problemas de uma para a outra margem, onde as
belas atividades de grandeza moral encontram-se, é a tarefa da
pessoa inteligente, que anseia pela conquista da felicidade.

Quando Jesus disse
que o reino dos céus
está dentro de nós, ele
indicou a
possibilidade de que
através da iluminação
interior, os indivíduos
que já o conhecem e o
experimentaram.

Joanna de Angelis/Divaldo Franco
Livro: Vitória sobre a Depressão

Reciclagem do que pensamos ainda se encontra
numa fase inicial de desenvolvimento do
comportamento humano.

O processo de mudar hábitos arraigados requerem
nossa colaboração, que começa com o
reconhecimento de como estamos agindo e por
que;

Ele implica um processo consciente de escolher
nosso modo de pensar, e isso requer persistência
na busca e necessidade de monitorar de perto os
resultados alcançados.

E temos que combater nossa resistência interior em
realizar mudanças, e nossa resistência externa,
refletida na desaprovação e descontentamento
daqueles que não gostam de nossas mudanças.

Quando dizemos ”Ajude-te e o céu te ajudará", percebemos
que é preciso mudar algo em nossas vidas e nós
entendemos que tudo começa através da reflexão sobre o
que precisa ser mudado em nossa forma de pensar.

Nós podemos "reciclar" os nossos
pensamentos.

Existe alguma outra maneira de ver a mesma
situação? Estamos limitando a nossa visão, e não
percebemos que existem muitos ângulos que podem
mostrar-nos uma solução mais adequada e eficiente?

Haverá tanto orgulho em mim que eu não vou
permitir me ver, sentir e pensar de forma
diferente do que eu estou pensando agora?

O que está por trás
de você e o que está
diante de você são
coisas ínfimas
quando comparadas
ao que está dentro
de você.
Ralph Waldo
Emerson

Quando a vida nos
dá uma centena de
razões para
chorarmos,
podemos mostrar a
vida que temos
milhares de motivos
para sorrir.
Anônimo

