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A N J O S D A G U A RDA
Os anjos da guarda são
emissários de Deus, que
estão ao lado do ser humano
no dia a dia, para instruí-lo
e protegê-lo, ajudando-o no
crescimento e na evolução
espiritual.
Foto: http://www.hildafpm.blogspot.com.br

Para que a presença do ser de luz
seja notada é necessário que exista uma
sintonia vibratória entre o tutelado e seu
mestre.
Todos recebem assistência onde
quer que estejam, porém, os anjos não
interferem no livre arbítrio do indivíduo.
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Visão Espírita

Bem Coletivo

A ca s a es p í ri t a ex erce
important e p ap el s o ci al e
espiritual .
Ampa ra o s n eces s i t ad o s
com a do ação d e al i m en t o s ,
roupas e m ed i cam en t o s ,
ao mesm o t em p o em q u e
le va alent o , e as p al av ras
de Je sus ao s co raçõ es
fragiliz ad o s e s ed en t o s .
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Mais

O egoísmo é um vício
moral, que pode impedir a
progressão do espírito, e fazer
com que a evolução do mundo
seja tardia.
Todas as questões mal
resolvidas da sociedade têm
uma pitada de egoísmo.

NAS TELAS
Estreia em setembro, o filme “E a vida
continua”, adaptado do livro psicografado
por Chico Xavier.
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Palavra Espírita

Jesus durante a sua passagem
na Terra deixou o exemplo da
verdade e da humildade, assim
como o seu evangelho para servir
como o guia.
Mas a falta de informação
e as distorções das palavras do
Cristo geram um comportamento
inadequado e desprovido de
sabedoria.
Página 08

DIA DOS PAIS
Saiba um pouco mais sobre a importância do
pai, nos aspectos religioso e social.
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Atualidade

Os médiuns inspirados pela
espiritualidade amiga levam
instruções
e
mensagens
valorosas às criaturas por meio
das artes, seja pelos filmes,
pinturas ou poemas. Cabe a
cada um, selecionar os meios
mais eficazes para instrução,
deixando de lado aqueles que
não convêm.
Página 04

Distribuição
GRATUITA

Não jogue este jornal em vias públicas
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Fique por dentro

O pai, nem sempre é o super-herói que fantasiamos quando
crianças.
Ele tem defeitos e qualidades
como qualquer ser humano.
Alguns trabalham demais e
não têm tempo para dar a devida atenção cobrada pelos filhos,
outros não conseguem demonstrar o carinho que sentem. Mas a
verdade é que eles nos amam nas
suas diversidades de pensamento
e expressão.

grande é este sentimento, o
amor...
E que aqueles conselhos que
há anos atrás lhe pareciam caretas, hoje, se tornaram experiência de vida.
Deus, que também é nosso
pai, nos concedeu um segundo
pai, temporário na Terra, responsável pela nossa tutela, por
nos dar educação e instrução,
nos apresentar uma religião, e
nos ensinar a amar.

E é quando o filho ou filha se
tornam independentes, e vão viver a sua vida, longe de casa, que
a saudade realmente aperta.

Certamente, o melhor presente para os pais, no seu dia, é
a presença dos filhos, sendo assim, se faça presente!

Aquele simples bate-papo,
próximo ao horário do jantar, faz
muita falta.

Um abraço fraterno, a todos
os pais. Eles nos deram não só
a vida, mas também a dignidade
e honestidade para trilhamos o
caminho do bem.

E quando o rebento se torna
pai...
Aí ele passa a entender quão

Feliz dia dos pais!

Expediente
Este jornal é uma publicação da ADDE - Associação de Divulgação da Doutrina
Espírita (CNPJ 08.195.888/0001-77) - para a região de São José do Rio Preto/SP.
Os textos assinados são de responsabilidade de seus autores.

fonte sinopse:
http://www.eavidacontinuaofil me.com.br

Quando o carro da bela
e jovem Evelina (Amanda
Costa) quebra na estrada,
ela não faz ideia de como
seus caminhos serão profundamente alterados para
sempre. Socorrida pelo
gentil Ernesto (Luiz Baccelli), Evelina logo fica sabendo que tanto ele como
ela estão indo exatamente
para o mesmo hotel.

http://www.eavidacontinuaofilme.com.br

Editorial

Coincidência? Talvez,
mas Ernesto não acredita
em coincidências.
Imediatamente eles desenvolvem uma amizade
tão sólida que persistirá quando ambos passam para o outro
plano. Será ali, do outro lado
da vida, que Evelina e Ernesto
enfrentarão enormes dificuldades e desafios, onde não faltarão
surpresas e surpreendentes revelações?

O filme é baseado no best-seller espírita “E a Vida Continua”, escrito em 1968 pelo espírito André Luiz, psicografado
por Chico Xavier. Trata-se do
13º e último livro da série “A
Vida no Mundo Espiritual”.

Coord. Editorial: Rafael Bernardo - contato@rafabernardo.com.br
Diagramação: Junior Pinheiro - jrpinheironanet@yahoo.com.br
Jornalista Resp: Renata S. Girodo de Souza - renatagirodo@ig.com.br - MTB 67369/SP
Receba o jornal em sua Casa Espírita cadastrando-se no site, ou por meio do
e-mail: verdadeevida@adde.com.br
Tiragem: 5000 exemplares.
Ditribuição Gratuita

Curiosidades
O MAIOR BRASILEIRO DE TODOS OS TEMPOS
O programa “O maior brasileiro de todos os tempos”,
do SBT, elegerá por votação
popular, quem ficará com o título da atração.
O site recebeu mais de um

milhão de votos na primeira
fase.
Chico Xavier está selecionado entre as 12 personalidades escolhidas.
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Visão Espírita

por: Karina Rafaelli

Um olhar sobre o egoísmo
Os espíritos superiores nos
asseveram por várias vezes, através
das obras de Kardec, que o egoísmo é a
causa de todos os males da humanidade.

do ser. Muita coisa, que é qualidade na
criança, torna-se defeito no adulto. O mal
é, pois, relativo e a responsabilidade é
proporcional ao grau de adiantamento.”
Passamos por uma fase de imaturidade
espiritual, ainda pensando sermos
o centro do universo, impelidos ao
processo educativo de estágio em
estágio, sujeitos às leis de atração da
matéria, aprendemos a controlar os
impulsos naturais primitivos que estão
incrustados em nós. Quando estes
impulsos são exacerbados pelo nosso
descontrole, sujeitos ao livre arbítrio,
levam aos desvios ou vícios morais,
que fazem parte dos primeiros passos
para o desabrochar de sentimentos mais
elevados.

Mas qual seria a origem desta
imperfeição que serve de empecilho para
o desenvolvimento dos reais valores do
espírito?
Para compreendermos, precisamos
nos reportar ao processo evolutivo do
espírito. Na questão 540 de “O Livro dos
Espíritos”, os mentores espirituais nos
informam que: “... tudo se encadeia na
Natureza, desde o átomo até o arcanjo,
que também começou por ser átomo.”
Portanto, tudo faz parte de um processo
natural de progresso, onde o princípio
inteligente caminha, inexoravelmente,
rumo à perfeição e à transcendência,
seguindo as leis divinas.

Compreender esses dispositivos
da evolução como ensaios para o
amor sublime, coroamento de todas
as virtudes, e que fazem parte de um
processo natural, transitório, com início
no egoísmo e término no altruísmo, nos
ajuda a ter um olhar mais complacente
e menos julgador em relação ao nosso
próximo.

No livro “Evolução em Dois
Mundos”, André Luiz, pela psicografia
de Chico Xavier, trouxe importantes
informações complementares às obras
básicas, sobre a trajetória evolutiva
do princípio inteligente, pelos reinos
da natureza, e como ocorre o processo
de elaboração do perispírito. Traça
sua ascensão pela filogênese até sua
individualização na fase hominal, onde
a consciência mostra-se estruturada,
pronta para o aprendizado.
A análise de todos estes aspectos
do desenvolvimento do ser imortal,
nos remete aos primórdios dos tempos,
quando o instinto predominava, fazendo
parte de um importante mecanismo de
conservação da espécie.
Preservar a vida, em detrimento da
vida de terceiros, foi primordial para que
chegássemos à atualidade como Homo
sapiens sapiens. Daí, entendemos que
a origem do egoísmo está no instinto,
um precursor para o desenvolvimento

dos futuros sentimentos. Foi ele que
contribuiu para que florescessem os
primeiros laços afetivos no homem
paleolítico, inicialmente através da
maternidade, depois, pela formação dos
primeiros clãs, tribos e sociedades.
Kardec reforça este pensamento no
livro “A Gênese”, capítulo III, quando
diz: “Estudando-se todas as paixões e,

ANUNCIE AQUI
Coloque sua empresa em evidência e
contribua com a divulgação do Espiritismo.

mesmo, todos os vícios, vê-se que as
raízes de umas e outros se acham no
instinto de conservação...” Um pouco
mais adiante informa que “... o que
era outrora um bem, porque era uma
necessidade da sua natureza, transformase num mal, não só porque já não
constitui uma necessidade, como porque
se torna prejudicial à espiritualização

Além disso, o conhecimento e
o entendimento de tais mecanismos
colaboram para acionarmos umas
das potências da alma, a vontade,
que segundo Leon Denis, no livro “O
Problema do Ser, do Destino e da Dor”,
ajuda a desenvolver todas as demais
potências, todas as virtudes latentes no
espírito.
Que possamos ampliar um
pouco mais a compreensão do amor
incondicional exemplificado por Jesus,
nosso modelo maior de perfeição, e nos
esforçarmos, pela alavanca da vontade,
para caminharmos em busca deste
amor Crístico, em sua mais elevada
manifestação, o amor ao próximo.
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Mediunidade e arte
O fenômeno da mediunidade
não é uma invenção dos espíritas,
mas
ao
contrário,
sempre
esteve presente no cotidiano da
humanidade, servindo de “ponte”
entre os vivos da espiritualidade
e os vivos encarnados. E através
destes instrumentos imperfeitos,
os médiuns, os missionários do
Cristo têm trazido até nós, inúmeras
mensagens cristãs, ainda que não
tivessem elas o rótulo da doutrina
codificada por Kardec.

de espíritos abnegados, e por isto
mesmo com grande credibilidade,
para trazer à tona a importância
da mediunidade no meio artístico,
onde podemos encontrar belos
ensinamentos, como, por exemplo,
no filme “Gente Grande”, do

anos de idade, que não desistam até
o “sinal da vida tocar”. E quantos de
nós já não nos damos por derrotados,
e desistimos ao primeiro obstáculo,
como um funcionário querendo
receber o salário por um mês de
trabalho que ainda apenas começou.

“A arte pura é a mais elevada
contemplação espiritual por parte
das criaturas. Ela significa a mais
profunda exteriorização do ideal,
a divina manifestação desse “mais
além” que polariza as esperanças da
alma”.

E nos utilizamos do
embasamento acima, do trabalho

vida, por não dar a eles limites? Por
não fazê-los compreender o valor
do que possuímos e a grandeza, aos
“olhos de Deus”, das coisas ditas
pequenas entre os homens? Quantos
de nós não passamos a eles, através
de nossos exemplos, a funesta lição
de que é importante ganhar sempre
e não ceder nunca nas relações
sociais?
E quantos de nós não nos
julgamos os donos da verdade
e ainda acreditamos, de forma
pueril, que somente na nossa casa
espírita, somente na nossa casa de
oração, somente no nosso grupo de
trabalho, se manifestará as bênçãos
das mensagens espirituais? Nos
esquecendo de que o Cristo, desde
a formação do nosso planeta, vem
utilizando-se de todos os recursos
possíveis para nos fornecer o melhor
roteiro para desabrocharmos o reino
de Deus, que já está em nós, em
estado latente.

Por exemplo, na questão número
161 do livro “O Consolador”,
ditado pelo espírito Emmanuel,
através da psicografia de Francisco
Cândido Xavier, podemos encontrar
a seguinte pergunta, com sua
respectiva resposta: Que é arte?

“O artista verdadeiro é sempre
o “médium” das belezas eternas e
o seu trabalho, em todos os tempos,
foi tanger as cordas mais vibráteis
do sentimento humano, alçando-o
da Terra para o Infinito e abrindo,
em todos os caminhos, a ânsia
dos corações para Deus, nas suas
manifestações supremas de beleza,
de sabedoria, de paz e de amor”.

por: Rodinei Moura

Oh, dirão alguns, as e os
palavrões? E as brincadeiras de mau
gosto? A sensualidade presente em
muitos filmes de fato bons?
conhecido ator Adam Sandler, onde
podemos observar a clara intenção
de se passar uma bela mensagem a
quem assiste.
Vamos encontrar no início
do filme, uma bela mensagem de um
treinador de basquete que pede aos
seus jovens atletas, crianças de dez

Poderemos constatar ainda,
o esforço de um pai bem sucedido
financeiramente, para deixar aos
filhos o legado da humildade e do
esforço próprio.
Quantos de nós, pais, não
falimos na preciosa missão de educar
nossos filhos, de prepará-los para a

Poderíamos, no entanto,
perguntar também: habitamos,
por acaso, um mundo perfeito,
para encontrarmos instrumentos
perfeitos? Talvez melhor seria, nestes
momentos que a nossa visão busca o
pior de nossos irmãos, lembrar das
sábias palavras do Divino Mestre:
“Aquele que não tem pecado que
atire a primeira pedra”.

5

Os anjos da guarda na
nossa vida

por: Renata S. Girodo de Souza

Atualmente, em busca pela
espiritualidade, muito tem se falado
sobre os anjos da guarda. Mas a
crença nos seres angelicais vêm
desde os primórdios, e na Idade
Média a presença dos espíritos de
luz ficaram retratadas nos afrescos
renascentistas.
A Bíblia relata várias passagens
sobre os anjos, mas em nenhum
momento especifica a presença de um
em especial: o protetor, e este é um
dos motivos de alguns credos cristãos
desconfiarem da legitimidade do anjo
guardião.
Mas, os anjos também são aceitos
em outras religiões e culturas. Desde
a época dos faraós do Egito, antes
de Cristo, podemos encontrar a
imagem angelical, nas tumbas e na
mitologia grega essa figura também
foi presente.
Na visão espírita, os anjos
da guarda, mentores, ou guias
espirituais, são espíritos superiores,
ou seja, mais evoluídos que os seus
tutelados, que se unem ao indivíduo,
para o cumprimento de sua missão
divina, e ajudam na ascensão do
espírito.
O Dicionário Aurélio, nos diz que
o anjo da guarda “é um espírito celeste
que se crê velar sobre cada pessoa,
afastando-a do mal e inclinando-a
para o bem; anjo custódio”.
Segundo O Livro dos Espíritos,
em resposta a questão 491, a missão
do espírito protetor é “a de um pai em
relação aos seus filhos: conduzir seu

protegido pelo bom caminho ajudálo com seus conselhos, consolá-lo em
suas aflições e manter sua coragem
nas provações da vida”.
Para o espiritismo, os anjos não
foram concebidos puros, uma vez
que Deus oferece oportunidades
iguais aos seus rebentos. Sendo
assim, a única forma de purificação é
por meio da reencarnação.
O Livro dos Espíritos nos deixa
claro em resposta a questão 115
que “Deus criou todos os Espíritos
simples e ignorantes, isto é, sem
conhecimento. A cada um deu uma
missão, com a finalidade de iluminálos e de conduzi-los progressivamente
a perfeição – pelo conhecimento da
verdade – para aproximá-los d`Ele”.
A proteção do guia poderá durar
até a morte carnal da criatura, mas
também, acompanhá-lo no mundo
espiritual.
Muitas dúvidas surgem a respeito
da simbólica figura do anjo, porém,
uma coisa é certa: eles estão presentes
no nosso dia a dia para nos proteger e
nos aconselhar.
E já é sabido, que os espíritos
exercem grande influência na nossa
vida, e que cada um, atrai para si,
aqueles, de acordo com as suas
energias e afinidades.
Só existe um equívoco que muitos
fazem, acreditando que os espíritos
familiares e simpáticos que nos
acompanham, são nossos anjos.
Na verdade eles podem ser

considerados,
nossos
protetores secundários, que
com a autorização do benfeitor
espiritual, nos auxiliam, e
muitas vezes nos amparam
nos ajudando nos momentos
difíceis.
Nem sempre percebemos a
presença do ser de luz, porque
ele age de forma sutil, sem
estardalhaço, e cabe a nós,
ouvirmos a sua voz, que muitas
vezes, parece à manifestação
da nossa própria consciência, e pode
surgir como alertas premonitórios em
sonhos ou visões.
Algumas pessoas, mediante
problemas ou desvios de conduta,
com resultados desastrosos, culpam a
Deus e aos anjos acreditando que eles
se afastaram. Mas a verdade é que
nenhum deles pode se responsabilizar
por nossos atos.
Os seres de luz nunca se afastam.
O que acontece é que o próprio ser
humano não tem sintonia para captar
as ideias e conselhos dos bons gênios
e da espiritualidade em geral.
E com a lei do livre arbítrio, somos
responsáveis por nossas escolhas.
Um outro fato que causa muita
curiosidade e estranheza é que
algumas pessoas conseguem ver o
anjo protetor ou mentor espiritual, e
outras não. Em geral, quem os vê, são
os médiuns.
Mas vê-los ou saber os seus nomes,
não nos faz nenhuma diferença. E

não devamos esperar uma criatura
alada, com vestes brancas, auréolas
cintilantes e asas esvoaçantes.
Estereótipos e crendices à parte,
devemos focar nas nossas atitudes
cotidianas, agindo de forma leal e
correta, para que possamos ouvir e
sentir a presença do nosso anjo.
Nem um sentimento ou ação,
pode ficar oculta aos olhos de Deus e
também do nosso protetor.
Sejamos humildes para pedir
ajuda, e agradecer sempre que
necessário, e aproveitemos os seres
de luz que nos ajudam na nossa
evolução espiritual.
Oremos ao nosso anjo!

Pontos de Luz
Veja o Centro Espírita mais
perto de sua casa
acessando o site da ADDE.
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Atualidade

por: Renata S. Girodo de Souza

Os pais, a sociedade e a religião
Muito se fala no Dia das Mães,
mas os pais também são muito
importantes na vida e criação dos
seus rebentos, e merecem um dia
especial em homenagem a eles.
O dia dos pais teve origem na
Babilônia há mais de 4000 anos. Um
cartão em argila teria sido criado
pelo jovem Elmesu, para desejar
longevidade e sorte ao seu genitor.
Já no século XX, a história com
maior destaque, ocorreu nos Estados
Unidos. William Jackson Smart, que
fora homenageado pela filha Sonora
Smart em 1909. O ex-combatente
de guerra, perdeu a sua esposa,
que deixou aos seus cuidados seis
crianças pequenas.

consequência, causar
psicológicos graves.

transtornos

O pai é o espelho e referência
para uma vida
íntegra, e tem
responsabilidades
sociais
e
espirituais sobre os filhos. Possuem o
dever de dividir a atenção e educação
do rebento com a mãe, criando-se
assim, uma relação familiar a três, e
iniciando o processo de socialização.
José, pai terreno de Jesus, foi um

para que eles a conduzam no caminho
do bem, e lhes facilitou a tarefa ao
conceder à criança uma constituição
frágil e delicada, que a torna acessível
a todas as impressões”.
“Mas há quem se ocupe mais em
endireitar as árvores do seu jardim
e em fazê-las render bons frutos do
que em endireitar o caráter de seu
filho. Se este sucumbe por erro dos
pais, eles receberão a pena disso, e
os sofrimentos, que na vida futura

A falta da figura paterna poderá
desestruturar a família, e por

Enfim, o pai é o sustentáculo para a
família, e o exemplo e personificação
em que o filho se baseia, mas apesar
disso, o pai não é perfeito, assim
como nós também não somos.
Sendo assim, vamos conviver com
eles, e aproveitar os anos que temos
ao seu lado.

Enquanto for moço, o encare
como um amigo divida as suas
experimentações, passeie com ele,
troque informações.
Se idoso, ouça os seus
conhecimentos, e basei-se na sua
experiência, amparando-o sempre
que precisar, pois um dia, ele lhe
pegou no colo, e lhe proveu tudo o
quanto foi necessário.

No Brasil, a 1ª comemoração
ocorreu em 14 de agosto de 1953,
Dia de São Joaquim.

Quando a separação do casal é
natural, como a morte, nada se pode
fazer, mas quando o aparte ocorre
por opção, os genitores precisam se
lembrar que a decisão foi deles, e a
criança não poderá sofrer portanto a
ausência do pai.

As crianças que são criadas
dentro de uma religião têm menos
probabilidade de se envolverem no
mundo da drogadição e do crime.

Seja o teu pai senil ou jovem, lhe
dê toda a atenção que puderes.

Mas, foi só em 1972, que o
presidente americano Richard Nixon
oficializou a data.

Como a história de Smart, muitos
anônimos, trabalham bravamente
para prover o sustento, educar os
filhos, e não apenas isso, mas ofertam
amor, fazendo as vezes das mães, que
podem estar ausentes por motivos
variados: desencarne, abandono, e
outros mais.

infantil.

grande exemplo de pai, e encaminhara
o Cristo pelas sendas da dignidade e
do trabalho.
Na questão 582 de O Livro dos
Espíritos, Alan Kardec indaga:
“Pode-se considerar a paternidade
como uma missão?”
Resposta: “É incontestavelmente
uma missão; é ao mesmo tempo um
dever muito grande, e que determina,
mais do que o homem imagina, sua
responsabilidade para o futuro. Deus
colocou a criança sob a tutela dos pais

caberiam à criança recairão sobre
eles, pois não fizeram o que dependia
deles para o adiantamento do filho no
caminho do bem”.
Também é responsabilidade do
pai, ensinar os caminhos de Deus, por
meio da religião, encaminhando-os
pela senda do conhecimento.
E é desde pequena que a criança
precisa ser apresentada a Jesus.
Em se tratando da casa espírita,
na maioria delas, existe um local
específico para a evangelização

Dê um abraço fraterno no seu pai
e diga o quanto o ama!
Os pais são imprescindíveis na
nossa vida.
E a própria escritura sagrada nos
diz: “honra o te pai e a tua mãe para
que se prolonguem os teus dias na
terra”, (Exôdo 20:12). Honrar pai e
mãe é o 4º mandamento.
Utilizemos o exemplo de Jesus,
que foi um filho obediente, e cumpriu
a sua dolorosa missão na terra,
deixando os seus ensinamentos para
que pudéssemos seguir.
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Bem coletivo

por: Licurgo Soares de Lacerda Filho

PERANTE A CASA ESPÍRITA

Segundo relatos contidos no
capítulo 4, versículos 32 a 35, em Atos
dos Apóstolos, Novo Testamento,
as primeiras organizações cristãs se
dedicaram ao trabalho de abrigo aos
desprovidos de recursos mínimos e
aos carentes de amparo espiritual.
Para constituírem suas organizações,
muitos dos cristãos da primeira hora
venderam seus bens e utilizaram os
recursos obtidos para auxiliar os
companheiros de fé e aqueles que
buscassem socorro.
Essa prática caridosa foi
corroborada pelo espírito Emmanuel,
no capítulo 3, do romance mediúnico
Paulo e Estevão. Naquela obra,
Emmanuel relata que, após a partida
do Mestre Jesus, os apóstolos
reuniram-se para dar continuidade
ao trabalho cristão. Observa-se, mais
especificamente, que o apóstolo
Pedro, secundado por diligentes
colaboradores, recebia enfermos,
chagásicos, desvairados e doentes
de origens variadas, abraçando-os
como um pai, procurando, quando
possível, além de amparar suas dores,
esclarecê-los acerca das promessas
de felicidade futura.
Em todos os relatos colhidos
acerca das primeiras organizações
fundadas em torno da mensagem de
Jesus, observa-se extrema dedicação
à causa do próximo, com atendimento
voltado para o socorro dos males
do corpo e do espírito. Enfim,
objetivava-se valorizar o ser humano,
alçando-lhe até sua verdadeira
essência, a espiritual. Acima de tudo:
engrandecer o indivíduo, sublimando
seus sentimentos, para que cada qual
pudesse viver verdadeiramente a
vida.
Pois bem, a existência
daquelas organizações se perdeu com

o passar dos séculos, desaparecendo
ou sendo substituídas por outras,
voltadas para interesses diversos,
muitas se distanciando do objetivo
precípuo para o qual foram
constituídas...

Passados quase um mil e
novecentos anos, por meio do
trabalho meticuloso de Allan Kardec,
surgiu o Espiritismo. Pelas obras de
Kardec e, mais especificamente, de
O Evangelho Segundo o Espiritismo,
foi possível estabelecer uma relação

se àqueles que pouco ou nada
possuem, ampara-os, alimenta-os,
veste-os. Ao mesmo tempo, cumprese o papel de difusão do ideário
cristão, semeando o conhecimento
evangélico, alicerçado pela luz do
esclarecimento oriundo das obras
espíritas. Um inegável trabalho em
prol da construção de um mundo
melhor...
Hoje, para expressivo número de
nós, espíritas, as práticas adotadas
no seio das organizações cristãs

interessante ressaltar que, como
se fazia nas comunidades cristãs
primitivas, a instituição espírita deve
ser conduzida como um lar espiritual,
embora encravado em um mundo
onde predomine a matéria e o domínio
das sensações ainda seja vigoroso.
Nesse lar, os mais importantes e
expressivos valores devem ser os
que enalteçam os sentimentos,
estimulando-nos a compartilhar
saberes e recursos. Por sua vez, os
conceitos e práticas administrativas
e de gestão aplicáveis à casa espírita,
se bem que fundamentais para a boa
condução das organizações, não
devem merecer o foco principal de
nossos esforços e atenções, visto
que as instituições espíritas não
são empresas e nem organizações
não governamentais, são, acima de
tudo, oásis abençoados em meio
às asperezas do mundo material,
onde o espírito busca fortalecer-se
e preparar-se para colaborar com o
trabalho de Jesus.
FONTES:

íntima entre a Doutrina Espírita
nascente e o milenar Cristianismo;
tanto que o próprio Emmanuel, em
seu livro O Consolador, sintetizou
tal relação, dando ao Espiritismo a
alcunha de Cristianismo Redivivo.
Atualmente, as diversas casas
espíritas espalhadas pelo Brasil
dedicam-se ao propósito de revivescer
a chama que aquecia o coração dos
apóstolos da primeira hora e de seus
seguidores, cumprindo, assim, o
verdadeiro propósito que deve mover
todo aquele que pretenda trilhar os
caminhos traçados por Jesus. Atende-

originais ainda constituem um ideal
a ser perseguido, um objetivo a
ser alcançado. E, embora nossos
melhores esforços estejam resultando
em ações efetivas para a construção
de um mundo melhor, é necessário
superar as limitações que ainda
existem em nossos corações, e que
nos dificultam a marcha evolutiva.
Para tanto, é fundamental agirmos
na casa espírita na qual estejamos
inseridos como simples e efetivos
trabalhadores, qualquer que seja a
função que ocupemos nela.
Além

desse

propósito,

é
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LEIS DO SUCESSO, DA
HARMONIA E DA PAZ

Sabemos que o Evangelho de Jesus é
o roteiro libertador e que Jesus é o modelo
e guia da humanidade. Fica sempre a
indagação:- por que as pessoas se permitem
a tantas absurdidades? Certamente porque
são alheias às informações evangélicas ou
não as entendem, uma vez que Jesus disse
que veio para que tivéssemos vida e vida em
abundância. Outra possibilidade é devido
ao fato das prédicas evangélicas serem
distorcidas e adaptadas convenientemente
aos propósitos dos indivíduos. Como
exemplo, poderíamos citar que Jesus trouxe
a promessa: Pedi e obtereis, batei e abrirse-vos-á, buscai e achareis, a qual é via de
regra, mal interpretada. Os estudiosos ou
pseudoestudiosos ficam apenas na primeira
frase, entendendo que basta pedir para
obter, sem se justificar. Jesus, como sempre,
foi perspicaz acrescentando as outras duas
frases complementares.
Quando falamos em sucesso, não
estamos nos referindo a riquezas materiais,
condição intelectual, social, mas sim o
dever cumprido, uma relação fraterna
insofismável, o bem feito ao semelhante
e tantas outras aquisições essenciais, que
contribuem para nossa harmonia e paz.
O homem é portador do ego (persona)
e o eu (espiritual). O ego faz com que
o indivíduo dê importância ao que os
outros pensem ou falem, ao passo que o
eu nos integra com a criação Divina , nos
colocando numa situação alheia ao mundo
exterior, nos harmonizando com as forças
da natureza.
Para que possamos adquirir o sucesso,
a harmonia e a paz seria interessante que
observássemos as leis que regem a nossa
vida espiritual. São elas:
1-Lei da potencialidade pura: esta lei
nos faz entender que somos seres com
uma potencialidade sem limites, uma vez
que Jesus disse:-“vós sois deuses, podeis
fazer tudo que eu faço e mais ainda”.
Seria fundamental que abríssemos nossos
horizontes mentais para que os espíritos

amigos pudessem nos intuir, auxiliando
nossas decisões. Acontece que na correria
diária nós não nos permitimos fazer esta
ligação com a transcendência. Para que
isto fosse possível, teríamos que manter
o silêncio pelo menos duas vezes ao dia,
por quinze minutos, facilitando o contato
principalmente com nosso espírito protetor.
Como na natureza tudo está certo,
porque não cai uma folha de uma árvore sem
que Deus queira, não deveríamos julgar,
analisando com a nossa ótica e contestando
as resoluções Divinas. Os terremotos, os
acidentes e tantos outros acontecimentos,
que passam como verdadeiros absurdos
estão certos. Tudo visa a homeostase dentro
da natureza, inclusive promovendo resgates
individuais e coletivos.
Como devemos manter nossa energia
muito equilibrada, uma fonte nutridora
é a natureza. Para isso seria de extrema
valia que mantivéssemos o contato com o
campo, através dos vegetais, dos animais
e pássaros, de onde recebemos grandes
influxos energéticos.
2-Lei de doação: tudo na criação Divina
obedece à dinâmica do dar e receber. Em
face disso, deveríamos presentear a todos por
onde passássemos. Este presente vai desde
um sorriso, um abraço, um telefonema,
uma atenção, uma visita e até mesmo um
presente material. Outra maneira de doação
indispensável seria nossa gratidão a Deus,
por tudo que recebemos gratuitamente.
Finalmente, deveríamos instrumentalizar a
paz a todos circunstantes.
3-Lei do carma: sendo o carma
o resultado de nossas mentalizações,
verbalizações e atitudes, ficamos
responsáveis por tudo que realizarmos
com estas potencialidades. Por conta disso,
as nossas escolhas devem ser criteriosas,
atendendo a razão e o coração. Cabe ainda
uma pergunta:- se esta escolha será boa para
mim e para as outras pessoas? Porque se for
boa só para mim, não é uma boa escolha,
devendo fazer outra escolha que atenda a

maioria dos que estão a nossa volta. Pela lei
de ação e reação, se o carma for negativo,
temos que ressarcir nossos débitos. Para que
possamos adiar o carma ou minimizá-lo só
há uma saída que é fazer o bem ao próximo
de uma maneira disciplinar e contínua,
justificando o que Pedro, discípulo de Jesus
disse: - o amor cobre uma multidão de erros.
4-Lei do mínimo esforço: normalmente
gastamos muita energia nos debatendo
contra as situações e circunstancias adversas.
Se soubéssemos que somos regidos por
uma lei que nos coloca no lugar certo, com
as pessoas certas e no momento certo, ao
invés da nossa não aceitação, estaríamos
canalizando toda nossa atenção e energia
para a resolução do problema que nos
aflige. Às vezes queremos responsabilizar
os outros pelas nossas desditas, quando
seria muito mais prudente assumirmo-las.
Com este último procedimento estaríamos
encurtando o tempo da solução e deixando
de agir infantilmente. É frequente
querermos impor nossos pontos de vista aos
outros, tentando fazê-los pensar, falar e agir
como nós. É bom lembrar que além de não
lograrmos nosso intento, nos desgastamos
bastante. Não foi sem causa que Jesus
considerou:- “se vosso irmão estiver em
erro, ide e falai com ele. Se ele vos ouvir,
tereis ganhado vosso irmão; se não, ide e
levai a vossa paz”.
5-Lei da intenção e do desejo: o desejo
foi um dos primeiros sentimentos do
homem primitivo. Desejava uma caverna
para se proteger, uma caça para matar-lhe
a fome, uma companhia, e tantas outras
coisas. Para conseguirmos nossos objetivos,
devemos listar os nossos desejos e focar
toda a nossa atenção para eles, meditando
como poderemos consegui-los. Na pior
das hipóteses, se não conseguirmos
realizá-los, devemos liberar a lista para a
criação Divina, pois ela saberá muito bem
conduzir nossos destinos. Jamais valorizar
o problema, tornando-o compatível nossas
forças para resolvê-lo, sendo que a metade
de nossos problemas se resolve sem nossa

participação direta.
6-Lei do distanciamento: quantas
pessoas sofrem com o problema dos outros,
desequilibrando-se
emocionalmente.
É fundamental que procuremos ajudar
nossos irmãos nas suas respectivas
problemáticas, mas não é nada prudente
que nos envolvamos psicologicamente
com elas. Chegamos ao absurdo de querer
forçar uma solução que inicialmente é
inviável, criando novos problemas. Cabenos ficar atentos, mantendo prontidão e
alerta para as oportunidades eventualmente
surgidas. Porém, lembremos de Jesus que
nos recomendou:- “deixemos cada dia
com o seu problema”. “O ontem não volta
e o amanha não nos pertence, portanto,
vivamos apenas o dia de hoje.”
7-Lei do darma: todos nós temos uma
tarefa a ser cumprida, na construção de
nosso planeta. Além de sermos arquitetos
de nosso destino, ainda somos cocriadores
com Deus, na construção de nossas vidas
e do universo. Para isso contamos com o
nosso espírito, com a nossa individualidade,
sendo imperioso que curtamos nosso
espírito, que anima nosso corpo e nossa
mente, pois sem ele nada podemos fazer.
Cada criatura recebe seu talento para ser
desenvolvido e nada melhor que aplicálo no cumprimento deste desiderato.
Conforme a parábola dos talentos proferida
por Jesus, se aplicarmo-los para o bem,
certamente os teremos ampliados, mas se
não os utilizarmos de maneira conveniente,
serão retirados. Partindo desta premissa só
nos resta perguntarmos:- como posso ajudar
e servir? O importante é servirmos com
amor. Khalil Gibram, no livro O Profeta
nos deu a resposta para a pergunta o que é
trabalhar com amor? “Trabalhar com amor
é como tecer uma roupa com os fios do
coração para seu bem amado ou sua bem
amada vesti-la”.
Assim procedendo, atentando com
apreço para estas sete leis, estaremos
construindo nosso sucesso, uma vida plena
de harmonia e paz.

