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No diálogo com Nicodemos, Jesus
falava do nascer de novo para ver
o reino de Deus.
(reencarnação: renascer em pluralidade 

de existências, em razão da 
imortalidade do Espírito, para evoluir 

moral e espiritualmente e conquistar o 
reino de Deus no seu interior)

Em “Renasce agora”, Emmanuel aborda a renovação de vida: 
o corrigir-se aproveitando as oportunidades do presente.

“Aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus.” (João, 3: 3)

Renasce agora (Emmanuel. Fonte viva. Cap. 56) 20:03



“A própria Natureza apresenta
preciosas lições, nesse particular.
Sucedem-se os anos com
matemática precisão, mas os dias
são sempre novos.
Dispondo, assim, de trezentas e
sessenta e cinco ocasiões de
aprendizado e recomeço,
anualmente, quantas oportunidades
de renovação moral encontrará a
criatura, no abençoado período de
uma existência?”

Renasce agora 
(Emmanuel. Fonte viva. Cap. 56)
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O passado foi causa do presente.
O futuro será efeito do presente.
O presente é o agora para mudar.

Pela imortalidade do Espírito, 
antes e depois de nós, temos a 

eternidade e o infinito, 
conectando-se passado, presente 

e futuro.
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Vivemos o permanente agora, 
apresentando-se como oportunidade 

para se construir o futuro. 

20:07



Tudo no Universo se renova e 
transforma:

os mundos, a natureza, o dia, 
os reinos animal e vegetal, a 

vida, as pessoas e os Espíritos.
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Anos se repetem matematicamente, mas as oportunidades de 
aprendizados e recomeços são novas (dos dias)

Momentos de escrever nova página de vida

20:09

Despertar para as coisas de Deus
Realizar exame de consciência
Afastar sentimentos inferiores

Amar, perdoar e reconciliar
Trabalhar e servir

Reforma íntima e transformação

Melhorar
e

Evoluir



“Conserva do passado o que for bom 
e justo, belo e nobre, mas não 

guardes do pretérito os detritos e as 
sombras, ainda mesmo quando 

mascarados de encantador 
revestimento.”

Renasce agora 
(Emmanuel. Fonte viva. Cap. 56)
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Olhe para o passado como lembrança,
mas não para vivê-lo.
Muitos fixam-se no passado de ilusões,
tristezas, mágoas, alegrias, glórias, etc.
Alguns dizem: no meu tempo, as coisas
eram bem diferentes.
Outros revivem o passado, sem viver o
presente, querendo repetir a mesma
coisa em época diferente.
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Só existe um tempo: 
o permanente agora. 

Conserva do passado as boas 
lembranças. 

Não traga as coisas ruins e 
inúteis.

Traga do passado as lições, as 
experiências e os aprendizados. 



“Faze por ti mesmo, nos domínios da
tua iniciativa pela aplicação da
fraternidade real, o trabalho que a tua
negligência atirará fatalmente sobre os
ombros de teus benfeitores e amigos
espirituais.”

Renasce agora 
(Emmanuel. Fonte viva. Cap. 56)
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Os bons Espíritos podem ajudar, mas
eles não farão as tarefas que nos
competem realizar.
Temos que fazer a nossa parte.
A ajuda virá no tempo de Deus.
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Muitas vezes, temos a impressão de que a
ajuda do Céu não virá.
Queremos que os benfeitores espirituais
resolvam os problemas.
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Ajuda a si mesmo, que o Céu lhe ajudará.
Esperar que as bênçãos caiam do Céu,
sem esforço e trabalho, seria privilegiar o
preguiçoso sem o devido mérito.
Fazendo a nossa parte, o Universo
conspirará ao nosso favor.
Não culpemos as coisas, os fatos ou as
pessoas pelas nossas faltas.
É preciso ter a consciência de nós
mesmos e trabalhar para melhorar.
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“Cada hora que surge 
pode ser portadora de 

reajustamento.”
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Renasce agora 
(Emmanuel. Fonte viva. Cap. 56)
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Cada dia reflete nova oportunidade de
crescimento espiritual.
Cada dia é uma lição.
A mudança e a transformação dependem da
vontade, do trabalho e do esforço para
superar os obstáculos do caminho.
O dia de hoje é o que merece destaque e
atenção.
O amanhã pertence a Deus, assim como as
consequências dos nossos atos.
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20:22Renasce agora 
(Emmanuel. Fonte viva. Cap. 56)

“Se é possível, não deixes para depois os 
laços de amor e paz que podes criar 
agora, em substituição às pesadas 

algemas do desafeto.”

A afetividade cria laços de amor e paz.



Com o desafeto, podem-se criar 
algemas de ódio, raiva, rancor, 

vingança, perseguição, 
ressentimentos e amarguras.
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As algemas entre duas pessoas 
prendem e limitam, não raro em 

processo obsessivo.



Amar os inimigos, os que odeiam,
perseguem ou caluniam passa pelo perdão.
Do amor ao próximo até amar os inimigos,
mede-se a evolução moral, donde decorre
o grau de perfeição.
“Toda a criação é de Deus. Os que vestem a
túnica do mal envergarão um dia a da
redenção pelo bem”. (Boa Nova: Humberto
de Campos)
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“Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o
coração, a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor
antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a
benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos
compreendem.”

Renasce agora 
(Emmanuel. Fonte viva. Cap. 56)
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Devemos romper com antigos 
comportamentos e sentimentos para 

desatar os nós do coração.
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O melhor remédio contra os males da aversão é a boa
vontade em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda
não nos compreendem.

20:30
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“Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário
cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça,
desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a
ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos,
a escura fermentação da guerra.”

Renasce agora (Emmanuel. Fonte viva. Cap. 56) 20:32
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Enquanto na defensiva, não desceremos do orgulho para o caminho
da libertação do ressentimento, do ódio e da raiva.
Com novas disposições e atitudes, desceremos do pedestal, abrindo o
coração na busca do acordo que substituirá o conflito e a desavença.
Derrube os muros da sua fortaleza de animosidade para a
oportunidade de reconciliação com o seu adversário.

20:34
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“Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão.
Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais
nobres.
Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem.
Não olvides a assertiva do Mestre: – ‘Aquele que não nascer de novo
não pode ver o Reino de Deus’.
Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes,
trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando
a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo ...
Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado amanhã.”

Renasce agora (Emmanuel. Fonte viva. Cap. 56) 20:36



Aproveite as oportunidades hoje.
Não deixe para amanhã.
Reconstrua você mesmo.

Renasce agora, antecipando a 
vitória sobre você mesmo da luta 

interna do bem contra o mal.
25

Transforma agora! 
20:38
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Renasça no jardim que 
Deus lhe plantou

Busque a 
felicidade 

dentro de você 

20:40
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