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Vamos pensar.
10.12 O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados.
10.16 A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso, ao pecado.
11.13 O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em
oculto.
12.19 O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade,
dura por um só momento.
12.25 A ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o
alegra.
13.20 O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será
destruído.
14.1

Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com as próprias

mãos.
14.30 O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os
ossos.
15.9

O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça

Ele ama.
19.9

A falsa testemunha não ficará impune; e o que profere mentiras perecerá.

19.29 Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as
costas dos tolos.
20.3

Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é

intrometido.
20.7

O justo anda na sua sinceridade; bem-aventurados serão os seus filhos
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depois dele.
20.18
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Cada pensamento se confirma com conselho e com bons conselhos

se faz a guerra
22.6

Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer

não se desviará dele.
26.20

Sem lenha, o fogo se apagará; e não havendo intrigante, cessará a

contenda.
27.1

Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará.

27.5

Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto.

29.11 O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim
29.21 Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim ele
tornar-se-á seu filho.
"Senhor Jesus, abençoa-nos a fé com que esperamos
por ti!... Agradecemos-te a felicidade de nosso encontro
e o tesouro da amizade com que nos teces a união.
Louvores te rendemos pelo auxílio dos nossos inimigos!
Ensina-nos a descobrir a tua vontade no escuro
caminho de nossas provas... Dá-nos a conformação
ante a dor e a certeza de que as trevas nos conduzirão
à verdadeira Luz! Senhor, concede-nos a humildade do
teu exemplo e a ressurreição de tua cruz! Assim
seja!..."
(Texto parcial da obra "AVE, CRISTO!" pelo Espírito
Emmanuel, pág. 336, psicografado por Francisco
Cândido Xavier, 23ª edição - 3ª reimpressão do 260º ao
269º milheiro - FEB maio 2010)

Em Mateus, capítulo 6, versículo 9, a mensagem das maiores orações:
PAI NOSSO.
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