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MINUTOS DE SABEDORIA
DEUS está em toda a parte ao mesmo tempo,
ao redor de você, dentro de você!
Jamais você está desamparado.
Nunca está só.
Não permita que a mágoa o perturbe:
procure manter-se
se calmo, para ouvir a voz
silenciosa de Deus
dentro de você.
Assim, poderá superar todas as
dificuldades que aparecerem
em seu caminho,
e há-de
de descobrir a Verdade que
existe em todas as coisas
e pessoas.

AJUDE a Natureza!
Não destrua os bens
que a natureza coloca ao seu dispor,
para ajudá-lo
lo a progredir.
Coopere com as árvores,
porque elas cooperam com a sua vida
na purificação do ar que você respira.
Colabore com a pureza das fontes,
porque elas fornecem-lhe
lhe água
para dessedentar seu corpo.
Auxilie o solo a produzir,
para que o pão seja sempre farto
na mesa de todos.
Ajude a Natureza!
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ELEVE o seu coração em prece!
Mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas.
Que do seu coração partam
as palavras espontâneas,
como você faz quando conversa
com um amigo querido.
Prece não é obrigação
que alguém desempenhe para
ver-se livre de um peso.
Ore fervorosamente,
sentindo as palavras que profere,
para que a ligação
com as Entidades Angélicas
seja efectiva e real.
Faça da oração um acto indispensável à saúde espiritual.

LINGUAGEM
POLICIE suas palavras.
Evite termos impróprios e anedotas pesadas.
Lembre que
tudo o que dizemos
permanece em nossa atmosfera mental,
atraindo aqueles que pensam do mesmo modo
e que passarão a formar o círculo
comum em redor de nós.
Não ofenda com palavras baixas
os anjos de Deus,
que se afastarão horrorizados.
A boa educação se manifesta
também através das palavras
que partem de nós.

LEMBRE-SE
de que colheremos, infalivelmente,
aquilo que houvermos semeado.
Se sofremos, é porque estamos colhendo
os frutos amargos das sementeiras
erróneas do passado.
Fique alerta quanto ao momento presente!
Plante apenas sementes
de optimismo e de amor.
Cada um colhe, exactamente,
aquilo que plantou.

EVITE o luxo supérfluo.
Tudo o que sobrecarrega o ambiente
Atrapalha a vida.
Seja sóbrio e natural.
O artificialismo
distorce e causa fadigas inúteis.
A sobriedade repousa o espírito
e o corpo.
Seja sóbrio e natural em tudo,
desde a sua pessoa,
até o mobiliário de sua casa.
Quem pouco tem
é que procura mostrar
mais do que possui.
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O amor
é luz perm anente no cérebro
e paz contínua no coração
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