
No.2
�⺆࡞ࠟ࠻࡞ࡐ No.2
�⺆࡞ࠟ࠻࡞ࡐ

Podemos usar o nosso espírito, mas não 
podemos usar o espírito dos outros

“Quero isso, quero aquilo!” Podemos pensar em diversas 
coisas como quisermos. 

É possível usar livremente o nosso espírito, mas, como o 
espírito das outras pessoas também é livre, nada acontecesse 
conforme o nosso desejo. Quando impomos o nosso próprio 
pensamento, certamente entramos em colisão com a outra 
pessoa.

'HXV�3DUHQV�HQVLQD�TXH�PHVPR�HQWUH�SDLV�H�¿OKRV��PDULGR�H�
mulher ou entre irmãos, todos possuem espíritos diferentes. 
Pelo fato do uso espiritual de cada pessoa ser diferente, cada um 
pensa em fazer as coisas conforme o seu desejo. Quanto mais 
desejamos que a outra pessoa faça isso ou aquilo conforme o 
nosso pensamento, maior é a probabilidade de sentirmos 
insatisfação no espírito.
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“Quando não se consegue utilizar 
este corpo emprestado conforme o 
pensamento humano, isso é a prova de 
que o corpo é algo emprestado.”

Indicação Divina de 6 de dezembro de 1887

Pensamos que este corpo nos 
pertence. Não havia ninguém 
que pensasse que este corpo é 
algo emprestado. Contudo, 
Deus-Parens, o criador dos 
seres humanos, foi quem 
revelou essa verdade.

Podemos respirar e usar 
livremente este corpo sem nos 
preocupar com nada porque 

Deus-Parens continua a nos conceder os seus trabalhos 
ininterruptamente.

Todos os trabalhos do corpo e dos órgãos internos estão sob a sua 
responsabilidade. O funcionamento do corpo e o uso do espírito estão 
intimamente ligados.

Vamos ter o espírito de gratidão para que o nosso corpo sempre 
funcione bem.
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