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Patrimônios Inalienáveis Não Têm Preço
“NÃO TÊM PREÇO as possantes antenas dos nossos sentidos, sintonizados com o mundo
exterior, captando lições que só mesmo a imensa e sublime Escola Educandário, que é o
nosso Planeta Terra, ministra graciosamente.
NÃO TEM PREÇO a nossa inteligência, centelha Divina outorgada pelo Pai Celeste, fonte
geradora das ideias ditadas pela razão e manipuladas no sagrado laboratório do raciocínio,
causa primária de todas as conquistas do Homem;
NÃO TEM PREÇO a nossa consciência, sentinela permanente de nossas ações e bússola
sensível que registra os mínimos deslizes da nossa caminhada, mostrando-nos, porém, o
rumo certo a seguir para a conquista da felicidade;
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NÃO TÊM PREÇO as maravilhosas paisagens vivas, arquitetadas pela natureza e agrupadas
na infinita tela universal, fotografadas pelos nossos olhos e indelevelmente gravadas no
arquivo de nossa memória, para permanente consulta a qualquer tempo;
NÃO TEM PREÇO o privilégio de viver, amar e sentir quão bela é a vida e quanta liberdade
desfrutamos para agir, sempre contando com a ajuda do Supremo Alto para cumprirmos
com dignidade a nossa jornada terrena. Como a semeadura é livre, mas a colheita é sempre
obrigatória, façamos uma autoanálise constante sobre a qualidade que vem
caracterizando nossas atitudes para mais tarde não reclamarmos das consequências.
NÃO TEM PREÇO o manancial de forças que reside adormecido no leito sagrado do nosso
íntimo, cujo potencial de decisão só pode ser medido pela dimensão dos problemas e
adversidades, que surgem como oportunidades para despertar essa gigantesca capacidade
da pepita divina de que somos dotados, mas que só floresce ante as situações mais difíceis;
NÃO TÊM PREÇO os investimentos nas boas ações que praticamos, pois na imensa
organização cambial da vida são os únicos a nos assegurar dividendos compensadores na
contabilidade da existência e no plano de contas, que infalivelmente teremos de prestar
um dia. A bondade praticada com amor é a única moeda que circula no plano espiritual e
que nos reservará um trânsito mais livre em proteção e adaptação quando para lá tivermos
de retornar.
NÃO TÊM PREÇO as amizades cultivadas e orvalhadas pelo sentimento da lealdade, pois
quanto maior a união e a fraternidade entre os homens, maior será a nossa ascensão para
Deus;
NÃO TEM PREÇO a nossa voz que comunica, cujas palavras, conduzidas pelo fio invisível
das vibrações, representam a manifestação de nossa alma e carregam sentimentos e
conhecimentos, que possibilitam o intercâmbio das ideias;
NÃO TEM PREÇO o manual de comportamento que nos foi legado por Jesus em seu Sermão
das Bem-aventuranças e em tantas outras passagens registradas pelos Evangelistas,
brilhantemente interpretadas pelos Espíritos de Luz nas Obras de Kardec e colocadas ao
alcance de nosso limitado entendimento por André Luís, Emmanuel e tantos outros
arautos do bem pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Outras muitas mãos caridosas
também psicografaram obras de benfeitores do além, que vieram enriquecer essa
literatura, que enche nossa alma de bons fluidos e emancipa nossa visão espiritual.
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NÃO TEM PREÇO o valor do perdão e o saber suportar as perseguições e calúnias,
renunciando e lutando, amparado pela fé, nutritivo Divino, que nos conduz aos
esclarecimentos e à verdade; O Cristo e seus Apóstolos enfrentaram todos os tipos de
atrocidades, mas nos deixaram o perdão como exemplo, para o esplendor da liberdade e
ascensão espiritual. A caridade mais meritória é perdoar, tanto que o Cristo recomendou
perdoar não sete, mas setenta vezes sete ou infinitamente. E mesmo sob tortura, nos seus
derradeiros momentos de sua passagem física pela Terra, ainda suplicou ao Pai: “Perdoaivos, porque eles não sabem o que fazem.” Medite, aprenda, perdoe, liberte-se desse lixo
emocional e siga em frente.
NÃO TEM PREÇO o livre arbítrio que nos permite escolher nosso próprio caminho,
somando méritos e virtudes pela integridade de nossa conduta ou assinando a nossa
própria sentença, pelas omissões e faltas cometidas: está aí a comprovação de que Deus
não castiga ninguém, quem nos castiga somos nós mesmos, quando ferimos as leis
supremas e não respeitamos o direito alheio. A Natureza Divina apenas aplica a Lei, que
não tem sentido punitivo, mas sempre corretivo. O sofrimento pode até não ensinar, mas
nos obriga a aprender.
NÃO TEM PREÇO a nossa capacidade de sonhar acordado e pelos pensamentos realizar as
mais brilhantes façanhas, fazendo fluir as ideias, que um dia poderão se materializar pelo
desejo, determinação, persistência e força de vontade, sempre sob a proteção divina e
ajuda dos amigos invisíveis do Plano Maior. O “orai e vigiai” é importante e essencial para
nos harmonizar com o plano espiritual e captar por inspiração ou intuição as orientações
mais sadias e propícias à nossa evolução pessoal.
NÃO TEM PREÇO o retorno de tantas inteligências, que Deus permite voltar à Terra com
seus conhecimentos, acumulados em sucessivas reencarnações, revolucionando a ciência
e a tecnologia com seus avanços e conquistas, que têm proporcionado fantásticos
benefícios e muito conforto a toda humanidade. Só mesmo o processo da reencarnação
para justificar tantos progressos alcançados no plano material, o que seria impossível em
uma só encarnação. Se tivéssemos de começar tudo a cada encarnação estaríamos ainda
na idade da pedra. São espíritos que retornam, trazendo todo seu acervo de
conhecimentos para darem prosseguimento e aprimoramento às suas conquistas,
beneficiando e facilitando as relações humanas.
NÃO TEM PREÇO a nossa liberdade de viajar com os pensamentos, abrir as asas da
imaginação, voar com Deus, volitar pelo sublime espaço sideral, visitar colônias espirituais
e sentir toda ternura das suaves irradiações cósmicas, que imperam e emanam das
excelsas regiões celestiais. Todas essas passagens ocorrem com mais frequência durante o
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sono, dependendo de nosso estado de alma e dos valores sentimentais, que estivermos
nutrindo.
NÃO TEM PREÇO o ar que respiramos, sagrado, essencial e divino, produzido e fornecido
graciosamente, de modo contínuo e permanente pela sabedoria da natureza e que se
constitui em nosso mais importante alimento enquanto estivermos habitando este nosso
corpo físico. Quando manifestamos sentimentos de gratidão a tudo e a todos, nossa alma
se enobrece e purifica esse ar, que nos fortalece e revigora nossos sentidos com os
melhores fluidos celestiais.
NÃO TEM PREÇO o sagrado reduto do nosso lar, fonte inspiradora e mola impulsora de
todas as aspirações e conquistas do Homem; foi o local que nós escolhemos para no
convívio com afetos e desafetos exercitar os mais nobres sentimentos de amor, crescendo
em nossas virtudes e por consequência reduzindo nossas imperfeições. É uma bênção de
Deus o núcleo familiar, que nos hospeda nesta passagem pela Terra.
NÃO TEM PREÇO o cantar dos pássaros, a beleza do firmamento, a imensidão do mar, o
sorriso de uma criança, a brisa perfumada, o desabrochar de uma flor, o barulho das ondas,
o murmúrio dos rios e o esplendor das cascatas, cujas sublimidades são reflexos da própria
manifestação divina.
NÃO TÊM PREÇO estes e tantos outros dotes, que constituem um incomensurável acervo
patrimonial que nos foi legado pelo Criador e que, no mercado das ilusões ou na Bolsa
Universal de Valores, pela divindade que encerram, serão sempre inalienáveis. Expressam
com sublime grandeza todo material pedagógico colocado à disposição para cumprimento
de nossa missão terrena. Serão sempre dignos da nossa gratidão e eterno apreço.
NÃO TÊM PREÇO e também merece nosso eterno apreço os dons mediúnicos concedidos
aos seres humanos e através dos quais pudemos receber tantas e maravilhosas obras
através da psicografia. São um presente de Deus os variados dons de Mediunidade, como
o dom da vidência, da audiência, da psicofonia, da psicografia, da cura com a imposição
das mãos e do diagnóstico do local exato das doenças, dons concedidos àqueles em missão
especial. Nossa gratidão aos benfeitores do Além, que usam da nossa mediunidade, para
nos enviar suas mensagens edificantes, de amor e paz. Nós nos curvamos ante tantos
benefícios falados, intuídos e escritos, que nos são proporcionados pela natureza Divina. É
uma bênção de luz este intercâmbio divino com o plano espiritual, que nos envia as mais
preciosas informações através da intuição, da inspiração e da psicografia”.
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