
Estudo de Emmanuel
Obra: Caminho, Verdade e Vida

Cap. 01 – O tempo



Cap 01 – O TEMPO

“Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz.”
Paulo. (ROMANOS, capítulo 14, versículo 6.)

A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do

tempo.

Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina.

Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus.

Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de

semelhante presunção.

Constituindo a Criação Universal patrimônio comum, é razoável

que todos gozem as possibilidades da vida; contudo, de modo

geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que

se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual.



É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse

tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho?

Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar

que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-

se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de

qualquer forma.

A velha expressão popular “matar o tempo” reflete a

inconsciência vulgar, nesse sentido.

Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando

possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e

iluminação, é muito importante para o concurso humano, na

execução das leis divinas.



Os interesses imediatistas do mundo clamam que o “tempo é

dinheiro”, para, em seguida, recomeçarem todas as obras

incompletas na esteira das reencarnações... Os homens, por isso

mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem

levianamente e recapitulam com dificuldade, na conquista da

experiência.

Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso

da oportunidade complicando os caminhos da vida; entretanto,

desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve

ser do Senhor.

Emmanuel.



Contextualização do Estudo.

Introdução a Carta de Paulo aos Romanos

O Apóstolo expõe de maneira serena, ordenada e aprofundada o

conhecimento que já havia exposto na carta aos Gálatas:

• Ele mostra que só Deus pode salvar e que Ele salva não apenas os

judeus, mais toda a humanidade destruída pelo pecado.

• A gratuidade da salvação pela fé.



Contextualização do Estudo.

Breve Entendimento da Carta de Paulo aos Romanos

1:1-7 Paulo ainda não conhece os cristãos de Roma. Por isso,

apresenta-se como servo e apóstolo. E que sua missão é anunciar o

Evangelho para libertar o homem, os fazer viver de acordo com a

vontade de Deus, manifestada por Jesus.

1:8-15 Afirmar a intenção de ir a Roma para trocar ideias e

experiências sobre o Evangelho.



Contextualização do Estudo.

Breve Entendimento da Carta de Paulo aos Romanos

1:16-17 Paulo anuncia o tema central da carta, que será desenvolvido

até o cap. 8, versículo 39. O que constitui:

o Evangelho é a força de Deus que salva, condição única para o

homem.

A fé, porém, não é atitude passiva; é a certeza firme e contínua de que o

projeto de Deus se realizou em Jesus e continua realizando-se no meio

dos homens.

A fé leva o fiel a viver uma nova dinâmica de vida; o homem

deixa de ser receptor passivo e se torna, junto com Deus,

agente ativo de salvação dentro da história.



Contextualização do Estudo.

Breve Entendimento da Carta de Paulo aos Romanos

1:18-32 Paulo analisar o sistema de vida dos pagãos, estes, se tornam

cegos e surdos, para viverem de acordo com seus próprios instintos

egoístas.

• O alicerce de uma sociedade pagã é a idolatria: a absolutização de

coisas, pessoas e valores (dinheiro, poder, ideias, etc), colocando-os

no lugar do Deus verdadeiro.

• Em uma sociedade idólatra, a injustiça se transforma em bem, a

mentira ocupa o lugar da verdade, e o erro é louvado como virtude. (v.

32)



Contextualização do Estudo.

Breve Entendimento da Carta de Paulo aos Romanos

2:1-24 Paulo analisar o sistema de vida dos judeus. Ele é mais severo

ainda, e mostra que o judeu não tem força moral para julgar o pagão.

• Os judeus receberam a revelação de Deus, e apesar disso, vivem

praticamente como os pagãos.

• Os judeus orgulhosamente se consideram superiores aos pagãos, por

terem a Lei de Moisés. No entanto, Paulo mostra que a situação de

judeus e pagãos é igual:

- Os judeus serão julgados pela Lei.

- Os pagãos serão julgados de acordo com a própria consciência.



O que podemos concluir da Epístola de Paulo

aos Romanos?!? 



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

“Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz.”
Paulo. (ROMANOS, capítulo 14, versículo 6.)

1 - Aquele que valoriza o tempo / Consciência dos valores

espirituais.

2 - Compreende o tempo como um talento divino, converte o

tempo ao amor, a prática do bem, a sabedoria, a caridade, etc.



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

1º Parágrafo: “A maioria dos homens não percebe ainda os valores

infinitos do tempo”.

Vamos refletir que: A reencarnação é um tempo finito, mas os frutos da

reencarnação são infinitos.



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

2º Parágrafo: “Existem efetivamente os que abusam dessa concessão
divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus.”

1 - Egoísmo / Mal uso do Tempo → Rompimento com a Lei Divina

2 - Livro Roteiro (Cap 10 – “Religião”), Emmanuel nos fala que “A

Ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a Filosofia aumenta

os recursos do raciocínio, mas a Religião é a força que alarga os

potenciais do sentimento.”



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

3º Parágrafo: “Seria justo, entretanto, interrogá-lo quanto ao motivo de
semelhante presunção.”

1 - Agimos como Credores de Deus



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

4º Parágrafo: “Constituindo a Criação universal patrimônio comum, é
razoável que todos gozem as possibilidades da vida; contudo, de modo
geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se
ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual”.

“A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades

essenciais que constituem o homem de bem.” KARDEC, Allan. O

evangelho segundo o espiritismo, Cap. XVII, item 8.

“O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso

individual. Indague a sua consciência aquele que se sinta possuído do

desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores.”
KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Questão 919.



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

5º Parágrafo: “É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se
esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho?”.

- Misericórdia Divina → Amor Divino

- Podemos nos questionar: “Estamos fazendo por merecer o tempo que

nos foi dado:”

- Convite a Leitura: Livro Instruções Psicofônicas - Espíritos Diversos

por Chico Xavier - Cap. 13 Elevação



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

6º e 7º Parágrafo:

“Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que
muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda
parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma.

A velha expressão popular “matar o tempo” reflete a inconsciência
vulgar, nesse sentido.

Convite a Leitura: Livro Instruções Psicofônicas - Espíritos Diversos por
Chico Xavier - Cap. 16 Amarga Experiência

Relação Antagônica (Valorização do Materialismo)



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

8º Parágrafo: “Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas
exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz,
harmonia e iluminação, é muito importante para o concurso humano, na
execução das leis divinas.”.

As possibilidades sagradas se tornam acessíveis a partir da nossa

vontade e do nosso esforço, a citar o exemplo de Bartimeu e Zaqueu.

Questão 642 do Livro dos Espíritos: Para agradar a Deus e assegurar a
sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal?

“Não; cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto
responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o
bem.”



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

9º Parágrafo: “Os interesses imediatistas do mundo clamam que o
“tempo é dinheiro”, para, em seguida, recomeçarem todas as obras
incompletas na esteira das reencarnações... Os homens, por isso
mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem
levianamente e recapitulam com dificuldade, na conquista da
experiência”.

“A questão mais aflitiva para o espírito no Além é a consciência do

tempo perdido.” (Chico Xavier)



Obra Caminho, Verdade e Vida

Cap 01 – O TEMPO

10º Parágrafo: “Em quase todos os setores de evolução terrestre,
vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida;
entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo
deve ser do Senhor”.


