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Bíblia

 “…as palavras que vos disse, são 
espírito e vida.” Jesus – João, 6:63.

 “Pois quem quer amar a vida e ver 
dias felizes, refreie a sua língua do 
mal (…)” Pedro I, 3:10.

 “Tu, porém, fala o que convém a sã 
doutrina.” Paulo – Tito,2:1. 
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O Livro dos Espíritos – Qt 903 

 “ (…) Antes de censurardes as 
imperfeições dos outros, vede 
se de vós não poderão dizer o 
mesmo. Tratai, pois, de possuir 
as qualidades opostas aos 
defeitos que criticais no vosso 
semelhante (…) ”
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O ESE – Cap. XIII, item 10 

 “ Amigo, de mil maneiras se faz 
a caridade. Podes  fazê-la por 
pensamentos, por palavras, e 
por ações (…). Por palavras, 
dando aos vossos 
companheiros de todos os dias 
alguns bons conselhos (…)”
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Entre a Terra e o Céu, Cap. 
XXII, p. 135 – irmã Clara. 

  “(...) a palavra, qualquer que ela seja, surge 
invariavelmente dotada de energias 
elétricas específicas, libertando raios de 
natureza dinâmica. A mente, como não 
ignoramos, é o incessante gerador de 
forças, através dos fios positivos e 
negativos do sentimento e do pensamento, 
produzindo o verbo que é sempre uma 
descarga eletromagnética, regulada pela 
voz. 
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 Por isso mesmo, em todos os nossos 
campos de atividades, a voz nos tonaliza 
a exteriorização, reclamando apuro de 
vida interior, de vez que a palavra, depois 
do impulso mental, vive na base da 
criação; é por ela que os homens se 
aproximam e se ajustam para o serviço 
que lhes compete e, pela voz, o trabalho 
pode ser favorecido ou retardado, no 
espaço e no tempo.”  
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Em torno da palavra:

Não desperdice o tempo com 
palavras vazias;

Use a palavra com equilíbrio;
No diálogo, permita que o outro 

também tenha a palavra;
Tenha cuidado com as 

discussões;
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“Não saia da vossa boca nenhuma 
palavra torpe, mas só a que for boa 
para promover a edificação.” Efésios, 4:29.

Louve a vida e a natureza;
Não exercite a maledicência;
Saiba criticar;
Fuja da cólera, mas saiba 

indignar-se. 
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Irmã Clara: EAC, p. 138.

 “Imaginemos a indignação por 
subida de tensão na usina de 
nossos recursos orgânicos, 
criando efeitos especiais à 
eficiência de nossas tarefas.”
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Emoções e sentimentos que são escondidos, 
reprimidos, acabam em doenças como: 
gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. 
     Com o tempo a repressão dos sentimentos 
degenera até em câncer. 
Então vamos  desabafar, confidenciar,                    

               partilhar nossa intimidade, 
nossos segredos, nossos pecados. 

O diálogo, a fala, a palavra, é um poderoso 
remédio e excelente terapia.
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A pessoa indecisa permanece na dúvida,         
             na ansiedade, na angústia. 

A indecisão acumula problemas,                     
preocupações, agressões. 

A história humana é feita de decisões. 
Para decidir é preciso saber renunciar,             
       saber perder vantagem e valores                 

         para ganhar outros. 
As pessoas indecisas são vítimas                       

    de doenças nervosas, gástricas 
e problemas de pele.
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Pessoas negativas não enxergam soluções    
        e aumentam os problemas.

Preferem a lamentação,                                     
        a murmuração, o pessimismo. 

Melhor é acender o fósforo que                      
         lamentar a escuridão. 

Pequena é a abelha, mas produz o que         
                         de mais doce existe. 

Somos o que pensamos. 
O pensamento negativo gera energia 

negativa 
que se transforma em doença.
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Quem esconde a realidade finge, faz pose,  
                        quer sempre dar a impressão  
que está bem, quer mostrar-se                        

          perfeito, bonzinho etc., 
Está acumulando toneladas de peso... 

uma estátua de bronze, mas com pés de 
barro.  

Nada pior para a saúde que                             
                     viver de aparências e fachadas. 
São pessoas com muito verniz e pouca raiz. 
Seu destino é a farmácia, o hospital, a dor. 
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A rejeição de si próprio, a ausência                

                    de auto-estima, faz com que  
sejamos 

algozes de nós mesmos. 
Ser eu mesmo é o núcleo                                  

                de uma vida saudável. 
Os que não se aceitam são invejosos, 

ciumentos, imitadores,                                  
competitivos, destruidores. 

Aceitar-se, aceitar ser aceito, aceitar as 
críticas, 

é sabedoria, bom senso e terapia. 
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  Quem não confia, não se 
comunica, não se abre, não se 

relaciona,  não cria liames 
profundos, não sabe fazer 

amizades verdadeiras. 
Sem confiança, não há 

relacionamento. 
A desconfiança é falta de fé em si,   
                    nos outros e em Deus. 
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O bom humor, a risada, o lazer,                      
               a alegria, recuperam a saúde 

e trazem vida longa. 
A pessoa alegre tem o dom de alegrar           

                        o ambiente em que vive. 
 "O bom humor nos salva das mãos do 

doutor". 
     Alegria é saúde e terapia.

(Desconhecemos a Autoria)
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