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Sábias Decisões 

A grandeza da alma se reflete na ação das pequenas coisas. 

Quanto mais desce para servir, mais se eleva na realização. 

Nem sempre os heróis são aqueles que se revelaram nos graves 
momentos da Humanidade, pela atuação decisiva. 

Existem incontáveis lidadores que impulsionam o homem e a 
sociedade no rumo do grande bem, através de contínuos 
sacrifícios que passam ignorados e, sem os quais, o caos se 
estabeleceria dominador. 

Os discutidores inoperantes consideram em demasia o valor 
das palavras, perdendo o tempo útil que poderia ser aplicado 
nas ações relevantes. 

Nos debates estéreis dizem o que não amadureceram pensando, 
quando poderiam agir bem, assim melhor ensinando. 



Quem não pode revelar-se numa grande realização, sempre 
dispõe de meios para manifestar-se nas pequenas ações. 

Se não possui recursos para acabar com a fome geral, pode 
atendê-la em uma pessoa necessitada, se não consegue 
resolver o problema das enfermidades, deve socorrer um 
doente, não logrando acabar com a miséria, dispõe-se a minorá-
la naqueles que defronta e padecem-lhe a injunção. 

Não é imprescindível estar presente nos grandes momentos da 
História, todavia, é importante facilitá-los para os outros, desde 
hoje, com a sua contribuição. 

Jesus não quis vencer no mundo, antes, porém, venceu o 
mundo repleto de paixões amesquinhantes.  Joanna de Ângelis 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

  “A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade; caso contrário, vamos 
retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu 
tenho feito muito, mas, para mim, não fiz um décimo do que deveria ter feito.” 

 “A questão mais aflitiva para o espírito no Além é a consciência do tempo 
perdido.” 

  “A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha.” 
 “Em matéria de felicidade convém não esquecer que nos transformamos 

sempre naquilo que amamos.” CHICO XAVIER 

 

 

 

A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos; não vos aflijais, pois, quando 
sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos 
marcou para a glória no céu. Sede paciente. A paciência também é uma caridade e 
deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade 
que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, 
muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos 
aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer 
e para nos porem à prova a paciência. 

A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de 
alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são 
impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, 
havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. 
O fardo parece menos pesado, quando se olha para o alto, do que quando se curva 
para a terra a fronte. 

Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu Ele do que 
qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de 
expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede 
cristãos. ALLAN KARDEC 

 

  

 

Diz o preguiçoso: "Amanhã farei." 

Exclama o fraco: "Amanhã terei forças." 

Assevera o delinquente: "Amanhã regenero-me."  

A Paciência 
 

Faça hoje, não amanhã 
 

 



É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, 

não alcançou, ainda, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção 

do dia vive distante da glória do século. 

 

A alma sem coragem de avançar cem passos não caminhará vinte mil. O 

lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências 

da procrastinação do serviço a que se devota, porque, entre uma hora e 

outra, podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. 

 

Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo a lei é 

clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os 

resultados a que nos propomos. 

 

Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa nem 

planam no mesmo nível. 

A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, 

se consagra, em qualquer tempo, aos detritos do chão. 

 

Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos 

e em torno do coração. 

 

Cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito em benefício de tua 

própria felicidade, 

 

porque o Amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que 

trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa nas 

abençoadas horas de Hoje.  

 

 

Um sujeito estava caindo em um barranco e se agarrou às raízes de uma árvore. 
Em cima do barranco, havia um urso imenso querendo devorá-lo. 

O urso rosnava, mostrava os dentes, babava de ansiedade pelo prato que tinha à 
sua frente. 

Embaixo, prontas para engoli-lo quando caísse, estavam nada mais nada menos 
do que seis onças tremendamente famintas. 
Ele erguia a cabeça, olhava para cima e via o urso rosnando. 
Abaixava depressa a cabeça para não perdê-la na sua boca. 
Quando o urso dava uma folga, ouvia o urro das onças, próximas de seu pé. 

As onças embaixo querendo comê-lo, e o urso em cima querendo devorá-lo. 

Em determinado momento, ele olhou para o lado esquerdo e viu um morango 
vermelho, lindo, com aquelas escamas douradas refletindo o sol. 

Coma os morangos 
 

 



Num esforço supremo, apoiou seu corpo, sustentado apenas pela mão direita, e, 
com a esquerda, pegou o morango. 
Quando pode olhá-lo melhor, ficou inebriado com sua beleza. 

Então, levou o morango a boca e se deliciou com o sabor doce e suculento. 

Foi um prazer supremo comer aquele morango tão gostoso. 
“Talvez você me pergunte:” Mas, e o urso?” 
Dane-se o urso e coma os morangos! 
E as onças? Azar das onças coma os morangos! 
Às vezes, você está em sua casa no final de semana com seus filhos e amigos, num 
almoço... 
Percebendo seu mau humor, seu (sua) esposa (o) lhe diz: “querido marido 
aproveite o domingo!” 
E você, chateado (a), responde: “Como posso curtir o domingo se amanhã vai ter 
um monte de ursos querendo me pegar na empresa?” Relaxe e viva um dia por 
vez: Coma o morango. Problemas acontecem na vida de todos nós, até o último 
suspiro. 
Sempre existirão ursos querendo comer nossas cabeças e onças, arrancar nossos 
pés. Isso faz parte da vida, é importante saber comer os morangos, sempre. 
A gente não pode deixar de comê-los só porque existem ursos e onças. 
Você pode argumentar: Eu tenho muitos problemas para resolver. 
Problemas não impedem ninguém de ser feliz. O fato de seu chefe ser mal 
humorado não é motivo para você deixar de gostar do seu trabalho. 
O fato de seu filho ir mal à escola não é razão para não dar um passeio pelo campo. 
Coma o morango, não deixe que ele escape. 
Poderá não haver outra oportunidade para experimentar algo tão saboroso. 

Saboreei os bons momentos. Sempre existirão ursos, onças e 
morangos. Eles fazem parte da vida. 
Mas o importante e saber aproveitar o morango, porque o urso e a onça não dão 
tempo para aproveitar. 

Coma o morango quando ele aparecer. Não deixe para depois. O 
melhor momento para ser feliz é agora. O futuro é ilusão que sempre 
será diferente do que imaginamos. 
As pessoas veem o sucesso como uma miragem. 
Como aquela história da cenoura pendurada na frente do burro que nunca a 
alcança. 
As pessoas visualizam metas e, quando as realizam, descobrem que elas não 
trouxeram felicidade. 
Então, continuam avançando e inventam outras metas que também não as 
tornam felizes. 
Vivem esperando o dia em que alcançarão algo que as deixarão felizes. 
Elas esquecem que a FELICIDADE é construída todos os dias. 

A FELICIDADE não é algo que você vai conquistar fora de você. A FELICIDADE é 
algo que vive dentro de você, de seu coração. 

A FELICIDADE é a oportunidade que você cria para ser o artista de sua auto 
criação. 

  

 
 PENSAMENTO DO MÊS 

 
 



 
 

“Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual 

gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a 

preparação de nosso próprio amanhã.” Chico Xavier 

 

 
 

 
 

 "Não faça aos outros o que não quer que façam a você.”  Confúcio 

  

 “Só há um caminho para a felicidade. Não nos preocuparmos com coisas que 
ultrapassam o poder da nossa vontade.” Epicuro 

  
 “Felicidade é como uma borboleta: quanto mais você tenta apanhá-la, mais ela 

se afasta de você. Mas se você dirigir sua atenção para outras coisas, ela virá 
e pousará suavemente no seu ombro.”  Henry Thoreau 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

GOTAS DE ORVALHO 
 

 


