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AMIZADESAMIZADESDaniel na cova dos leões
- Rubens, 1615



““Amizade é a excelente Amizade é a excelente 
presença de Deus no presença de Deus no 

relacionamento das almas; relacionamento das almas; 
entretanto, vale não entretanto, vale não 

comprometer a amizade, comprometer a amizade, 
convertendo-a em fossa de convertendo-a em fossa de 
ruína ou paul de miasmas ruína ou paul de miasmas 
causadoras de remorsos e causadoras de remorsos e 

sofrimentos para o sofrimentos para o 
próximo futuro.”próximo futuro.”



Platão e seus discípulos na Academia. 
Mosaico de Pompéia. Data: séc. I.
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““Aconselha-te com os mais Aconselha-te com os mais 
experientes, ouve os amigos que experientes, ouve os amigos que 
te querem bem, mas não ignores te querem bem, mas não ignores 
a voz interior das horas de prece a voz interior das horas de prece 

e meditação para que não te e meditação para que não te 
equivoques no serviço que vieste equivoques no serviço que vieste 

desempenhar na Terra, desempenhar na Terra, 
atendendo com grandeza a atendendo com grandeza a 

profissão, requintada ou singela, profissão, requintada ou singela, 
dentro de cujos serviços deves dentro de cujos serviços deves 

fazer brilhar a tua encarnação.”fazer brilhar a tua encarnação.”   



No terraço, 1881
A. Renoir
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Cândido Portinari



““Desse modo, dirigimo-nos Desse modo, dirigimo-nos 
ao coração juvenil para ao coração juvenil para 
uma singela quão grave uma singela quão grave 
sugestão: aproveitar o sugestão: aproveitar o 

ensejo da família ensejo da família 
consangüínea, usufruindo consangüínea, usufruindo 

as bênçãos do lar, as as bênçãos do lar, as 
ensachas de progressos e ensachas de progressos e 
lutas que, sem dúvida, te lutas que, sem dúvida, te 

foram ofertadas por Deus.”foram ofertadas por Deus.”



““Teus afetos ou Teus afetos ou 
desafetos familiares são-desafetos familiares são-

te instrumentos de te instrumentos de 
evolução, sem dúvida...”evolução, sem dúvida...”



A liberdade guiando o povo
Delacroix, 1830 PP
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““O Espiritismo evoca no O Espiritismo evoca no 
homem verdadeiramente homem verdadeiramente 
fiel a sua consciência, o fiel a sua consciência, o 

amor à verdade, à amor à verdade, à 
honestidade, ao honestidade, ao 

desinteresse pessoal, desinteresse pessoal, 



tornando-o disposto às tornando-o disposto às 
lutas e aos sacrifícios lutas e aos sacrifícios 

pelo bem geral que, em pelo bem geral que, em 
síntese, se fará seu síntese, se fará seu 
próprio bem, pela próprio bem, pela 

consciência pacificada consciência pacificada 
no atendimento aos no atendimento aos 

deveres.”deveres.”



““Quando o jovem, que se Quando o jovem, que se 
identifica como cidadão identifica como cidadão 

espírita, se decide por uma espírita, se decide por uma 
postura política ao nível de postura política ao nível de 

comprometimento público, em comprometimento público, em 
linha partidária, não poderá linha partidária, não poderá 

olvidar-se dos ônus, dos preços olvidar-se dos ônus, dos preços 
a pagar pelo arrojo de querer a pagar pelo arrojo de querer 

oferecer-se em holocausto a sua oferecer-se em holocausto a sua 
sociedade, sem nada exigir para sociedade, sem nada exigir para 

si mesmo.”si mesmo.”



Flores em uma jarra
Matisse, 1906 
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““Sorve, caro irmão da Sorve, caro irmão da 
juventude, os néctares juventude, os néctares 

da disciplina natural, da da disciplina natural, da 
suavidade, da alegria suavidade, da alegria 

espontânea, da nobreza espontânea, da nobreza 
de procedimentos que a de procedimentos que a 

Doutrina Espírita te Doutrina Espírita te 
enseja.”enseja.”



““Ama e estuda, estuda e Ama e estuda, estuda e 
trabalha, trabalha e trabalha, trabalha e 

serve, serve e confia no serve, serve e confia no 
poder que os Céus te poder que os Céus te 
conferem para que, conferem para que, 

cumprindo o teu papel cumprindo o teu papel 
nos cenários da vida, nos cenários da vida, 



com disposição e com disposição e 
gratidão a Deus, gratidão a Deus, 

decidas, em definitivo, a decidas, em definitivo, a 
tua espiritual adesão aos tua espiritual adesão aos 
empenhos luminosos da empenhos luminosos da 

Seara do Cristo.”Seara do Cristo.”
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