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Trecho do livro “Alice no País das 
Maravilhas”, onde Alice está perdida e 
encontra o Gato em cima de uma árvore. Ao 
vê-lo, surge o seguinte diálogo:

“- O senhor pode me ajudar? Diz Alice.

- Claro. Responde o Gato.

- Para onde vai essa estrada?

- Para aonde você quer ir?

- Eu não sei. Estou perdida.

- Para quem não sabe para 
   aonde vai, qualquer caminho serve.”  

Lewis Carroll, 1865



  

O QUE BUSCAMOS NO 
ESPIRITISMO?

“Que buscais?”
– Jesus

(João, 1: 38)



  

Em 1959 Emmanuel, através de 
Chico Xavier, lança o projeto de 

comentários à Codificação



  

Projeto de comentários à 
Codificação



  

Projeto de comentários à 
Codificação



  

Projeto de comentários à 
Codificação



  

Capítulo: 54

“QUE BUSCAIS?”

Versículo: João 1:38



  

QUE BUSCAIS?

“Que buscais?” – Jesus
(João, 1: 38)

 “Esta simples indagação do Senhor, 
aos dois discípulos que o seguiam, é 

dirigida presentemente a todos os 
lidadores do Espiritismo, diante da 
Boa Nova renascente no mundo.” 

Emmanuel



  

 “Ao obreiro modesto da assistência 
fraternal, exprime a Voz Superior a 

reclamar-lhe os frutos na colheita do 
bem.” 

Emmanuel



  

 “Ao colaborador da propaganda 
doutrinária, representa a 

interpelação incessante acerca da 
tarefa de resguardar a pureza dos 

postulados que consolam e 
instruem.” 

Emmanuel



  

 “Ao orientador das assembleias de 
nossa fé, é a pergunta judiciosa, 
quanto à qualidade do esforço no 
cumprimento dos deveres que lhe 

competem.” 

Emmanuel



  

 “Ao servidor da evangelização 
infantil, surge a interrogação do 

Divino Mestre qual brado de alerta 
relativamente ao rumo escolhido 

para a sementeira de luz.” 

Emmanuel



  

 “Ao portador da responsabilidade 
mediúnica, inquire Jesus pela 

aplicação dos talentos que lhe foram 
confiados.” 

Emmanuel



  

 “Ao aprendiz incipiente da oficina 
espírita cristã constitui adequada 

sindicância quanto à sinceridade que 
traz consigo, alertando-o para os 

deveres justos.” 

Emmanuel



  

 “A cada criatura que desperta em 
mais altos níveis da fé raciocinada, 
soa a interpelação do Senhor como 
sendo convite às obras em que se 

afirme a caridade real.” 

Emmanuel



  

 “Assim, escuta no íntimo, em cada 
lance das próprias atividades, a 

austera palavra do Condutor Divino, 
convocando-te à coerência entre o 

ideal e o esforço, entre a promessa e 
a realização.” 

Emmanuel



  

 “Analisa o que fazes.” 

Emmanuel



  

 “Observa o que dizes.” 

Emmanuel



  

 “Medita em torno de tuas aspirações 
mais ocultas.” 

Emmanuel



  

 “Que resposta forneces à indagação 
do Senhor?” 

Emmanuel



  

 “Quem segue o Cristo, vive-lhe o 
apostolado.” 

Emmanuel



  

 “Serve, coopera e caminha avante, 
sem temor ou vacilação, 

lembrando-te de que o Verbo da 
Verdade incide sobre nós, cada dia, 

perguntando incessantemente:” 

Emmanuel



  

 “– Que buscais?” 

Emmanuel



  

O QUE (DEVEMOS) BUSCAR 
NO ESPIRITISMO?

● SERVIR E COOPERAR
● PERSEVERAR NO BEM
● AUSÊNCIA DE MEDOS E DE 

VACILAÇÃO
● COERÊNCIA ENTRE O 

APRENDIZADO E A PRÁTICA, 
ENTRE O IDEAL E O ESFORÇO

ANALISAR, OBSERVAR, MEDITAR E AGIR



  

O QUE (DEVEMOS) BUSCAR 
NO ESPIRITISMO?

A cada dia, antes de se levantar, estabelecer como 
metas do dia (holograma mental):

1) Hoje eu não farei mal a ninguém

2) Hoje eu farei todo o bem que for possível

E ao final do dia perguntar a si mesmo se estas metas 
foram cumpridas. Se não, por quê?

Analisar, observar, meditar e agir



  

http://www.febnet.org.br/blog/geral/au
dio/sete-minutos-com-emmanuel-12/

 

http://www.febnet.org.br/blog/geral/audio/sete-minutos-com-emmanuel-12/
http://www.febnet.org.br/blog/geral/audio/sete-minutos-com-emmanuel-12/


  

Quer rever esta apresentação?

Acesse:

www.veredasespiritas.wordpress.com

Obrigado e muita paz a todos!

http://www.veredasespiritas.wordpress.com/
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