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Consciência e conveniência

“Como designar a mesma estação de destino a via-
jantes de cultura, posição e bagagem tão diversas?”

“Estarão distanciados entre si, pela conduta individual, 
diante da Lei Divina.”

“Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com 
a exclusiva bagagem do que houver semeado...”

                                                                              Emmanuel

No mundo maior- Prefácio
André Luiz/Francisco C. Xavier



“Vive-se hoje, na Terra, o 
momento culminante da 
perda do senso moral a 
benefício da vulgaridade e 
do prazer enganoso...”

Ilumina-te
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 
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“Há uma generalizada preferência humana pelas 
distrações, pela fuga da realidade, consumindo-se 
tempo e saúde no secundário, com desconsideração ou 
por ignorância do essencial.”
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O ser consciente
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 



“As almas são criadas simples e ignorantes... sem 
ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com 
igual aptidão para tudo. A princípio... sem vontade 
própria e sem consciência perfeita de sua existência. 
Pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve, ao mesmo 
tempo que as ideias.” 
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O que é o espiritismo- cap. 3 q. 114
Allan Kardec



“Lentamente foi surgindo a 
consciência lúcida, capaz de 
tomar conhecimento da 
realidade, selecionando os 
valores edificantes daqueles 
que se caracterizam pela 
perturbação e pelo 
sofrimento...”

Ilumina-te
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 
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“Lentamente, por processo de saturação das distrações 
ou pelo imperativo de novas reencarnações, o homem 
aspira à conquista de outros níveis de consciência e 
emerge do sono, passando a identificar o atraso em que 
se encontra...” 

O ser consciente
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 
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O Consolador Prometido!

“A compaixão dinâmica de Jesus enviou o Consolador 
ao mundo terrestre, e passamos a conhecer a realidade 
da vida, especialmente além da morte, onde, realmente, 
têm lugar as origens do ser, do seu destino, da sua 
existência.” 
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Vivendo com Jesus
Amélia Rodrigues/Divaldo Franco 



“Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo, do 
Espiritismo é a vossa melhora”

“Iluminar consciências!” 

Consciência e conveniência

O Livro dos Médiuns cap. 26 item 292 
Allan Kardec



“Todo e qualquer empreendimento para ser executado 
exige esforço... Toda atividade tem início no campo 
mental, exteriorizando-se em palavras... a fim de se 
tornar realidade no campo das formas.”
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Liberta-te do mal
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 



“A transformação moral que te deves impor inicia-se por 
meio dos novos hábitos mentais edificantes... ao 
combate às imperfeições que ainda o atraem aos hábitos 
que reconhece doentios e de que se deseja libertar...” 
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Liberta-te do mal
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 



“As boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as 
manifestações corretas nem sempre as mais 
agradáveis... Em cada ambiente, a cada hora... para cada 
um de nós, existe a conduta reta, a visão mais alta, o 
esforço mais expressivo...”             

                                                                            André Luiz
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Estude e viva 
Emmanuel e André Luiz/Francisco C. Xavier



“Não é fácil 

ter consciência!”



“Estabelecidos por nós, em nós mesmos, os limites de 
consciência e conveniência, aprendemos que 
felicidade, para ser verdadeira, há de guardar essência 
eterna.”                                        André Luiz

Estude e viva 
Emmanuel e André Luiz/Francisco C. Xavier
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“Quando alguém aspira por 
mudanças para melhor, irra-
dia energias saudáveis, do 
campo mental, que contri-
buem para a realização da 
meta.” 
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O ser consciente
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 



“Não fiques insensível ante os numerosos membros da 
caravana dos tristes e vencidos. Todos eles são teus 
irmãos... Necessitados de compaixão, de *ensejo, de um 
lugar ao sol...” 

Consciência e conveniência

Rejubila-te em Deus
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 

*Oportunidade, 
chance de progresso.



“Espíritos infelizes, que se encontram desencarnados... 
passam a te ver como seus adversários, face aos teus 
objetivos de libertação pessoal...”

üOs condicionamentos sociais.

üOs anteriores amigos.

üOs Espíritos infelizes.
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Liberta-te do mal
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 



“Permanece desse modo, 
vigilante, compreendendo 
que ninguém tem o dever 
de seguir contigo nesse 
magno esforço... 
Prossegue a sós que 
seja...”
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Liberta-te do mal
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 



“A ideia do Reino Divino é assim como a semente 
minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à 
terra... Atravessa o chão escuro e, embora dele retire 
em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de 
procurar a luz de cima é dominante.”
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Jesus no lar
Néio Lúcio/Francisco C. Xavier-



“O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento 
interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que 
longas raízes o prendem às inibições terrestres... 
todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de 
ascensão e não mais consegue deter-se...”
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Jesus no lar
Néio Lúcio/Francisco C. Xavier-



“-Senhor: que dizer, en-
tão, daqueles que co-
nhecem os sagrados 
princípios da caridade e 
não os praticam?”
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Jesus no lar
Néio Lúcio/Francisco C. Xavier-



“-Estes, Simão, representam sementes que dormem... 
Guardarão consigo preciosos valores do Céu, mas 
jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, 
convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por 
elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas 
germinarão, vitoriosas, um dia.”

Jesus no lar
Néio Lúcio/Francisco C. Xavier-
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“Que nada altere o teu comportamento 

de verdadeiro cristão, porquanto 

o mal por si mesmo se aniquila, 

assim como o bem cada vez mais 

esplende triunfante comandando 

as vidas entregues ao amor.”

Ilumina-te
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 
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