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Editorial

Mais uma vez estamos no

explica em O Evangelho Segundo

Natal, prestes a romper as barreiras

o Espiritismo que a única maneira

de um ano que abre as suas janelas

de alcançarmos a paz de espírito e a

para as oportunidades, no entanto,

salvação é por meio da caridade.

os ares espirituais ditam que tudo
continua igual. O sol não nasceu
para todos!

Vamos então repensar os
nossos atos e recomeçar sem promessas. Dias melhores para o corpo

O autoego ainda se apropria

e alimento para a alma, com ações

das mentes insanas que só pensam

humanitárias, seja por meio de um

em dinheiro e poder. Mas, o nasci-

sorriso, palavras de consolo ou um

mento de Jesus veio para trazer o

momento de silêncio, quando o

fim das trevas e a promessa de reco-

olhar já conseguiu dizer tudo.

meço. E como então podemos viver
na “Nova era Natal”?

E é isso que a equipe da
ADDE deseja a todos: um excelente

Sim, porque no Natal as

embarque na “Era Natal”.

pessoas se abraçam, se motivam e
se perdoam. No ano-novo, hipoteti-

Boas-Festas!

camente, tudo começa do zero, sem
preconceitos, sem inimizades, nem
tão pouco diferenças sociais. Jesus
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Natal

por: Divaldo Pereira Franco

BENÇÃOS DO NATAL

No báratro perturbador da hora
presente,quando os valores éticos
perderam o seu significado libertador, facultando que o homem civilizado se extremunhe e estertore; quando a civilização se
aturde ante os altos índices
de criminalidade e loucura;
quando as injustiças sociais
permitem a ampliação das
áreas da miséria socio-econômica; quando a ciência
constata que não conseguiu
erradicar muitos males que
têm sido chagas purulentas
no organismo dos indivíduos e das nações através dos
tempos, reaparece no calendário a presença do Natal
de Jesus, conclamando as
mentes e os corações a uma revisão
dos pensamentos e condutas, redirecionando-os para o amor.
O Natal de Jesus é o perene momento em que o Rei Solar mergulhou nas sombras terrestres, a fim de
que nunca mais houvesse trevas na
humanidade.

nosidade, tornando-te mensagem
viva de amor e paz, afim de seres
feliz, edificando o reino que Ele
veio trazer e que está tardando de

materializar-se na Terra.
Seja, portanto, este Natal, a inspiração e a diretriz de segurança
para tua vida, vivendo os ensinamentos de Jesus,
e distendendo-os para o mundo
necessitado de paz.

Pensa no alto significado dessa
benção,
que é o instante
nasciLivro: Bençãos do E
Natal
PARTICIPE
DO doJORNAL
VERDADE
VIDA
mento dEle entre os homens, e deiDivaldo
P.
Franco
–
pelo
espírixando-te impregnar pela Sua lumito Joanna de Ângelis.

C O LAB O R E

Para manter o trabalho de divulgação da doutrina, a ADDE precisa de sua ajuda.
Acesse o site www.adde.com.br e no menu “colabore” você pode se cadastrar e
doar mensalmente o valor que desejar.

Você também pode ser um voluntário, participando das reuniões mensais, sempre
no segundo sábado do mês, às 9h, realizadas na sede da ADDE:
Av. Alberto Andaló, 3539 - S. J. do Rio Preto - SP

ANUNCIE AQUI
Coloque sua empresa em evidência e
contribua com a divulgação do Espiritismo.
Ligue (17) 98118-9373
E-mail: anizio@delarco.com.br
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Visão Espírita

por: Antonio Carlos Navarro

Quais são os tipos de
Espíritas?
Segundo conclusão, em O Livro
dos Espíritos, no item VII, Allan
Kardec anota:
“O Espiritismo se apresenta
sob três aspectos diferentes: o das
manifestações, o dos princípios e
da filosofia que delas decorrem e o
da aplicação desses princípios. Daí,
três classes, ou, antes, três graus de
adeptos:
1º: os que creem nas manifestações e se limitam a comproválas; para esses, o Espiritismo é uma
ciência experimental;
2º: os que lhe percebem as
consequências morais;
3º: os que praticam ou se esforçam
por praticar essa moral.
Qualquer que seja o ponto
de vista, científico ou moral, sob
que considerem esses estranhos
fenômenos, todos compreendem
constituírem eles uma ordem,
inteiramente nova, de ideias, que
surge e da qual não pode deixar de
resultar uma profunda modificação
no estado da humanidade e
compreendem, igualmente, que essa
modificação não pode deixar de
operar-se no sentido do bem.”
O interesse pelo maravilhoso,

pelo fenômeno e pelo sobrenatural
ainda é uma realidade muito viva
entre nós, e se sobrepõe à curiosidade
para desvendar do que se trata, ou
qual seria a razão da fenomenologia
espiritual. Como a diversidade
humana é muito grande, no que se
refere ao desenvolvimento intelectomoral, há, naturalmente, diversos
entendimentos a respeito.
No entanto, devido ao fatalismo
imposto por Deus às Suas criaturas,
a perfeição, mais cedo ou mais tarde,
todos se interessarão pelo aspecto
moral decorrente da intervenção
espiritual no mundo material.
Essa condição está expressa ainda
em O Livro dos Espíritos:
“O Espiritismo se tornará crença
comum, ou ficará sendo partilhado,
como crença, apenas por algumas
pessoas?
Certamente que se tornará
crença geral e marcará nova era
na historia da humanidade, porque
está na natureza e chegou o tempo
em que ocupará lugar entre os
conhecimentos humanos. Terá, no
entanto, que sustentar grandes lutas,
mais contra o interesse, do que contra
a convicção, porquanto não há como
dissimular a existência de pessoas

interessadas em combatê-lo, umas
por amor-próprio, outras por causas
inteiramente materiais. Porém,
como virão a ficar insulados, seus
contraditores se sentirão forçados a
pensar como os demais, sob pena de
se tornarem ridículos.” (1)
À resposta dada pelos espíritos
superiores, comenta Allan Kardec:
“As ideias só com o tempo se
transformam; nunca de súbito.
De geração em geração, elas
se enfraquecem e acabam por
desaparecer, paulatinamente, com os
que as professavam, os quais vem a
ser substituídos por outros indivíduos
imbuídos de novos princípios, como
sucede com as ideias políticas. Vede
o paganismo. Não há hoje mais
quem professe as ideias religiosas
dos tempos pagãos. Todavia,
muitos séculos apos o advento do
Cristianismo, delas ainda restavam
vestígios, que somente a completa
renovação das raças conseguiu
apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito; mas,
durante duas ou três gerações, ainda
haverá um fermento de incredulidade,
que unicamente o tempo aniquilará.
Sua marcha, porém, será mais célere
que a do Cristianismo, porque o
próprio Cristianismo é quem lhe

abre o caminho e serve de apoio. O
Cristianismo tinha que destruir; o
Espiritismo só tem que edificar.”
“Bebe água mais limpa quem
chega primeiro à fonte”, diz o ditado
popular, e que poderíamos adaptar
para a condição dos que acessam o
conhecimento espírita e se esforçam
por compreendê-lo. Adquirem condições de acertar mais, errando
menos, tirando, com isso, melhor
proveito da encarnação aqueles que
optam pelo estudo e pela prática da
moral decorrente dos seus ensinos.
É o progresso que se acelera em
benefício dos que se esforçam para
consegui-lo, não nos esquecendo
que a soma do progresso individual
trará como resultado o progresso
da humanidade, e a consequente
alteração do estágio evolutivo do
planeta.
É uma reação em cadeia que se
acelera na medida em que, quanto
mais nos desenvolvemos, mais
adquirimos a consciência de que,
por nossa vez, poderemos ajudar
o progresso daqueles que conosco
ombreiam a escalada evolutiva, assim
como o fazem os espíritos superiores,
capitaneados por Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Pensemos nisso.
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Capa

ENTREVISTA COM

Verdade e Vida - Quando e
como começou o seu engajamento
no meio espírita?

Valadares - Nasci em berço
espírita e frequentei a casa espírita
até o início da mocidade, quando me
afastei por um período. Só retornei
após a conclusão da graduação, em
2013, ao sentir uma necessidade
muito profunda por retomar essa
busca, especialmente após a leitura
do livro Paulo e Estêvão. Desde
então, mergulhei nos estudos e
me engajei de fato nas atividades
espíritas, sobretudo no campo
da divulgação, seja por meio de
palestras, vídeos ou artigos.
Verdade e Vida - Você acredita
que por ter uma linguagem
dinâmica e direta, consegue atrair
mais espectadores para as suas
palestras?
Valadares - Creio que isso
contribua de alguma maneira, mas
penso que o maior atrativo mesmo
é a temática das palestras, quase
sempre relacionada a Jesus e ao
Evangelho. Tenho percebido, cada
vez mais, o quanto as pessoas estão
famintas da mensagem consoladora
e libertadora do Cristo. No mais
íntimo, elas sentem a verdade das
palavras do Mestre e se sentem
profundamente atraídas pelo imenso
Amor com que Ele as convida e

inspira às mudanças necessárias, na
busca pela paz e pela harmonia.

Verdade e Vida - Como surgiu
a ideia de criar um canal no ”You
Tube” com a série intitulada de
“Pelos Caminhos do Evangelho”?
A ideia foi a de aproximar o público
jovem das palavras de Jesus?
Valadares - Surgiu como
decorrência das atividades de
nosso grupo de estudos, o “NEPE
Paulo de Tarso”, cujo intuito é a
divulgação do estudo do Evangelho
à luz da Doutrina Espírita. A
ideia era levar a mensagem do
Evangelho ao maior número de
corações possível, de maneira
simples e clara. Não tínhamos um
público-alvo com uma faixa etária
específica, mas pelas próprias
características dos episódios, o
público jovem tem sido um dos que
melhor acolheu a proposta. Temos,
no entanto, recebido também um
retorno muito positivo de pessoas
das mais diversas idades e locais.
Verdade e Vida - Comente
sobre outras formas de tecnologia
recentes que aproximam o público
do Evangelho.
Valadares - Nos dias atuais, as
mídias sociais como o “Facebook”,
o “Instagram”, o “YouTube” e
outros, são recursos, que, se bem
aproveitados, têm um potencial

enorme de difusão do conhecimento
edificante e do bem, promovendo a
criação de laços e o desenvolvimento
da fraternidade, além de favorecer
e estimular transformações sociais
e coletivas em níveis mais amplos.
Certamente, grandes trabalhadores
cristãos de outrora, como Paulo
de Tarso e Kardec, as estariam
utilizando de maneira muito
proveitosa se estivessem entre nós.

Verdade e Vida - Fale mais
detalhadamente sobre o que é o
“Núcleo de Estudo e Pesquisa do
Evangelho” (NEPE). Qual a didática
que utiliza para o aprendizado em
grupo?
Valadares - O “NEPE Paulo
de Tarso” foi criado há cerca de
dois anos na “Associação Espírita
Obreiros do Bem”, em São Carlos
- SP. O grupo tem como objetivo
o estudo do Evangelho à luz
da Doutrina Espírita. Para isso,
contamos com dois dias de estudo:
um voltado para as Cartas de Paulo
e o outro para o Evangelho (Novo
Testamento). Os estudos ocorrem
em torno de uma mesa, numa
dinâmica que permite a participação
bem efetiva de todos os membros,
cada um com suas contribuições
de pesquisa e reflexão para o tema
previamente estabelecido de cada
dia. O grupo também se dedica
à divulgação e à promoção desse

modelo de estudo, utilizandose para isso, as mídias sociais,
assim como palestras e artigos, em
periódicos diversos.
Verdade e Vida - Explique
sobre a importância da presença das
crianças e da mocidade nas casas
espíritas. De que forma, estudar o
Evangelho desde cedo, ajuda no
despertar da consciência espiritual
na vida adulta?
Valadares - É de fundamental
importância que as casas tenham
atividades voltadas para esse
público. No caso da infância, porque
se trata do período mais propício
para a renovação e mudanças de
cunho moral e espiritual do espírito
reencarnante; no caso da mocidade,
por se tratar do período de maiores
conflitos, em que assomam
novamente as velhas tendências do
passado, que precisam, agora, de
orientação e reequilíbrio. Portanto,
quanto antes se iniciar esse
processo de preparação do solo da
alma para a recepção das sementes
divinas do Evangelho, melhores e
mais abundantes serão os frutos a
serem colhidos mais adiante. Além
disso, essa nova geração será a
responsável por dar continuidade às
grandes transformações iniciadas
pelas gerações anteriores, que
haverão um dia de construir um
novo futuro de mais paz e harmonia
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ARTUR VALADARES
para a humanidade. Deve, por isso,
ser amparada e orientada desde
cedo por aqueles que a precederam,
para que siga pelos caminhos do
bem e do amor.

Verdade e Vida - Cite alguns
livros que considera fundamental
para a interpretação correta das
palavras do Cristo.
Valadares - Primeiramente, as

obras básicas da Codificação. Sem
essa base doutrinária fundamental,
corremos um risco muito grande
de nos perdermos dos objetivos
essenciais de qualquer estudo na
seara espírita. Depois, as obras
de Emmanuel que comentam
o Evangelho, como as da série
“Fonte Viva” ou da nova série
editada pela FEB, “O Evangelho
por Emmanuel”. Por fim, a obra
Luz Imperecível, organizada pelo
ex-presidente da “UEM”, Honório
Onofre de Abreu, que traz algumas
informações muito importantes
para esse tipo de estudo, de maneira
muito didática e metódica. Claro
que poderíamos citar inúmeras
outras, mas creio que com essas já
teremos uma base excelente para
qualquer estudo do Evangelho.
Verdade e Vida - Deixe
comentários complementares sobre
o assunto.
Valadares - É verdade que
vivemos
momentos
difíceis
na atualidade. Mais do que
as calamidades exteriores, as
interiores têm trazido ainda
muita angústia e medo, revolta
e pessimismo aos corações. No
entanto, não desanimemos!...Todas
as dificuldades são transitórias
e o Cristo segue no comando
dos destinos do orbe! Seu Amor
imensurável permanece velando

por cada um de nós, nos convidando
às transformações necessárias para
que alcancemos a paz de nosso
mundo interior para que ela possa,
enfim, se concretizar no mundo
como um todo. Ele mesmo nos
prometeu que estaria conosco até
a consumação dos séculos... É
chegado o momento, portanto, de
estarmos também com Ele, por
meio da vivência legítima do seu
Evangelho.
Artur Valadares, de 27
anos, é natural de PatrocínioMG.
Atualmente reside
em São Carlos-SP, e cursa
doutorado em Engenharia
Mecânica na EESC-USP.
Estudioso e pesquisador do
Evangelho e da Doutrina
Espírita, tem atuado como
palestrante e, é também
colaborador da “Associação
Espírita Obreiros do Bem”,
onde coordena o “NEPE Núcleo de Estudo e Pesquisa
do Evangelho Paulo de
Tarso”.

Pontos de Luz
Veja o centro espírita mais
perto de sua casa
acessando o site da ADDE.
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Atualidade

por: Orson Peter Carrara

Na apresentação de Emmanuel
O conhecido livro Nosso
Lar, que transformou-se, posteriormente, com a inclusão
de novos livros na conhecida
série “André Luiz” ou Coleção
“Vida no Mundo Espiritual”,
ditado pelo Espírito André Luiz
ao médium Chico Xavier, traz
na apresentação de Emmanuel,
com o título “Novo Amigo”, a
significativa advertência: “(...)
Não basta investigar fenômenos,
aderir verbalmente, melhorar a
estatística, doutrinar consciências
alheias, fazer proselitismo e
conquistar favores de opinião, por
mais respeitável que seja, no plano
físico. É indispensável cogitar do
conhecimento de nossos infinitos
potenciais, aplicando-os, por
nossa vez, nos serviços do bem.
(...)”.
Como já se sabe, a conhecida
série relata as experiências vividas
e aprendizados, daí decorrentes,
pelo espírito que identificou-se
com o pseudônimo de André Luiz,
imediatamente após o fenômeno
natural da morte biológica,
defrontando-se com a realidade da
vida espiritual no enfrentamento
da própria consciência. Composta
de mais de uma dezena de obras,
constitui
valioso
patrimônio
doutrinário cultural para ampliar

o entendimento dos postulados
espíritas.
A advertência constante da
referida apresentação, contudo,
comporta reflexões de expressão
para nossos aprendizados. Solicito
ao leitor voltar ao primeiro
parágrafo e reler o citado trecho

transcrito do original da obra, que
foi lançada em 1944. O texto de
apresentação está datado de 03 de
outubro de 1943.
Após as considerações sobre
a não restrição de uma postura
meramente formal ou para fora
de nós mesmos, convoca o autor
à cogitação do “conhecimento
de nossos infinitos potenciais,
aplicando-os, por nossa vez, nos
serviços do bem”.

Isso é um convite de autoverificação pessoal, de busca
interior dos próprios potenciais,
com a devida aplicação no bem
ao nosso alcance. Essa busca,
essa cogitação das próprias
potencialidades, é fundamental
para uma vida de harmonia e

trabalho que pode e deve ser
direcionado para o bem geral e,
claro, pessoal também.
Afinal, somos seres potencialmente capazes para os
grandes saltos de evolução, nos
aprendizados contínuos, desde que
a eles nos dediquemos com afinco
e perseverança.
Isso leva à lembrança do
confortante texto incluído por
Kardec no Item 23 do capítulo

XXVII –
“Pedi e obtereis”, em O
Evangelho Segundo o Espiritismo,
com o título “Alegria da Prece”.
O espírito autor, Santo Agostinho,
afirma: “Vinde, vós que quereis
crer: os Espíritos Celestes acorrem
e vêm vos anunciar grandes coisas.
Deus, meus filhos, abre seus
tesouros para vos dar todos os seus
benefícios. (...) Se soubéssemos
quanto a fé faz bem ao coração e
leva a alma ao arrependimento e à
prece! (...) A prece é um orvalho
divino que destrói o maior calor
das paixões; filha primogênita da
fé, ela nos conduz ao caminho
que leva a Deus (...). (...) orai
com o Cristo (...) e sentireis as
doces emoções que passavam em
sua alma, embora carregando um
madeiro (...)”.
É que a prece, sentida e
espontânea nas cogitações morais,
abre esses caminhos aos tesouros
espirituais, conduz ao bem, abre
nossas potencialidades e atrai a
presença carinhosa dos benfeitores
amigos, trazendo paz, harmonia e
felicidade ao coração. Meditemos
nas sábias palavras de Emmanuel e
busquemos reler a página indicada
na obra de Kardec. Vai nos fazer
enorme bem.
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Bem coletivo

por: Lívia C. Poli

Onde está a tua paz?

(Mateus 11:28-30)

“Se soubesses, também ti, neste dia, as coisas que conduzem para paz!”
Lucas 19:42

Na sociedade atual, em que
vivemos, onde as horas correm
céleres, sem que possamos controlá-las por entre nossas mãos,
ficamos cada dia mais aflitos, com
o coração oprimido, sufocado, muitas vezes segurando o choro. E, para
não chorar, descontamos nos que
estão ao nosso redor em impulsos
de cólera, raiva, ataques de ira que,
muitas vezes, após passar algum
tempo, chegamos à conclusão
que foram desnecessários e, ao
invés de resolver o problema, mais
desequilíbrio trazem para nossa
alma. E tudo nos incomoda.
A sociedade é uma floresta de
criações mentais, onde absorvemos
reflexos daquilo que lançamos
continuamente. As ações podem
ser camufladas pelo verniz da
educação, no entanto as energias
emanadas pelos pensamentos que
cultivamos, essas jamais se deixam
enganar.
Não é à toa, que Humberto
de Campos, por intermédio da
psicografia de Chico Xavier,
no livro Boa Nova, no capítulo
intitulado “O Perdão” nos ensina,
por meio do diálogo, que o Mestre
Jesus teve com Simão Pedro: “...

(17) 3218-1917

/ 3218-3233

A paz é um patrimônio que cada
coração está obrigado a defender,
para bem trabalhar no serviço
divino que lhe foi confiado”.

Mas, já que é nossa obrigação
defender essa paz, devemos
começar a nos questionar como
fazer isso, já que estávamos
acostumados a ver a paz como
uma rosa branca que o Criador nos
presenteou. Esse ensinamento nos
mostra que, muito mais que a rosa
branca, a paz é jardim que cada um
de nós tem a obrigação de cultivar

Av. Treze de Maio, 4140
Pq. Res. Cambuí - Rio Preto

no interior da alma. E como
bons cultivadores, começamos
a entender a importância de
arrancarmos as ervas daninhas da

inquietação, da censura aos erros
alheios, das exigências que nos
impedem de auxiliar, da revolta
contra os afazeres que a vida nos
impõe, como recurso educador no
nosso cotidiano.
Emmanuel nos ensina, pela
psicografia de Chico Xavier
no livro Ceifa de Luz que “...

a verdadeira paz não surge
espontânea, de vez que é e será
sempre fruto do esforço de cada
um”. E reforça a lição no periódico
“Reformador”, do mês de agosto
de 1970, ao nos lembrar: “... não
nos achamos no educandário da
experiência para dar lições alheias
e sim dar conta das lições outras
que, pelas aulas do dia a dia, a
própria vida confere a nós”.
A conquista da paz é mérito
recebido por meio da renovação
interior e do entendimento que tudo
na criação está no lugar adequado,
sob os cuidados do Pai Maior e,
se estamos passando por situações
que possam nos desagradar,
devemos entender que se trata
do melhor que poderia acontecer
para nosso aprendizado rumo à
ascensão evolutiva. E sempre que o
desespero bater à nossa porta, nos
fazendo clamar pela chegada da
regeneração, busquemos lembrar
mais uma lição que Emmanuel nos
deixou, dizendo: “... E perceberás,
por fim, que a paz do mundo é dom
de Deus, começando em ti”.
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Palavra Espírita

por: Michele Cristina Corradi M. Leme

Plano de Vida, você tem o seu?
“Não andeis cuidadosos da vossa
vida, que comereis, nem para o vosso
corpo, que vestireis. Não é mais
a alma do que a comida, e o corpo
mais do que o vestido? Olhai para
as aves do céu, que não semeiam,
nem segam, nem fazem provimentos
nos celeiros; e, contudo, vosso Pai
celestial as sustenta.” Jesus, o Cristo
Pierre Teilhard de Chardin, padre
jesuíta, filósofo e paleontólogo
francês afirmou “não somos seres
humanos vivendo uma experiência
espiritual, somos seres espirituais
vivendo uma experiência humana”.
Nós, encarnados, buscando
ter sucesso em nossa experiência,
aprendemos a planejar. Plano
de parto, de saúde, de carreira,
de aposentadoria e, até plano
funerário; planos e mais planos. Há
algo, porém, que escapa as mais
elaboradas estratégias: o fim de
nossa experiência, a morte.
E a doença, muitas vezes, se
apresenta como o início de todo
o “caos” que nos espera. Aquele
que outrora mantinha tudo sob
controle, agora mais parece uma
criança chorosa, perdida diante da
dor e da dúvida do “desconhecido”.
Momentos de indagação e revolta
tomam a mente daquele que é
atingido pela dor. A experiência é
paralisada em sentimentos de vazio
existencial, desespero e abandono.
Tanto planejamento material e
nenhum planejamento espiritual.

Tanto tempo dedicado a uma única,
das milhares de experiências e quase
nenhum tempo oferecido à verdadeira
vida: a eternidade. Distraídos pelos
objetivos mundanos, permitimos que
a matéria, o mundo experiencial, nos
impregnasse com o materialismo.
E o materialismo, por sua vez, se
apresenta com sua maior arma: o
medo. São tempos de guerra, de
suicídios, de vícios; de homens que
não encontram a paz.
Tempos de ignorar a fome dos
pequeninos por medo de ter seu
celular levado, de desconfiar de
tudo e todos, de se proteger da
terrível doença que o irmão traz num
abraço carinhoso. Tempos de temer
abandonar a veste carnal por apego à
ilusão do ter. O Mestre, no entanto,
nos exorta a “olhar as aves do céu”,
aprendendo com a natureza o que
é realmente viver. Os animais não
planejam seu amanhã material, pois,
seu instinto os conduz ao melhor
caminho; há uma sincronicidade
natural que os dirige constantemente.
Não há competição na natureza,
nem acúmulo e, o medo reside
apenas no instinto de sobrevivência,
não impedindo que os seres
que a compõem compreendam
intimamente o que significa a dor
e a morte física. O homem, porém,
embora faça parte da natureza,
sendo dotado de espírito inteligente
e evolutivamente mais próximo
ao Pai, não permite que os elos
da intuição o encaminhe ao plano

divino, o único real e que leva à
paz e à felicidade. Buscando se
eternizar nessa experiência, interfere
diretamente na harmonia natural,
construindo e destruindo, lutando
contra sua própria luz.
E nós, seres ligados à benção do
conhecimento espírita, será que nos
permitimos planejar a verdadeira
vida?
O Espiritismo, terceira revelação
oferecida à humanidade, vem
detalhar e, de algum modo, traduzir
aquilo que o Mestre tanto ensinou,
trazendo imagens e narrativas de
tudo aquilo que nos aguarda na
verdadeira vida. Espíritos amigos
vêm por meio de dedicados médiuns,
trazer o consolo do conhecimento,
buscando acender as luzes de nossa
intuição em direção ao Pai, para que,
então, possamos realmente planejar.
É o planejamento de caridade, de
amor, de misericórdia, de paciência,
de dedicação, de disciplina, enfim,
de conquistar preciosas virtudes que
jamais serão corroídas pela traça ou
ferrugem.
Nós, espíritas, não podemos nos
esquecer da grandiosa missão que
nos trouxe aqui. Essa missão não se
resume apenas em aplicar passes,
dirigir casas espíritas ou realizar
sessões de socorro em auxílio dos
sofredores; é muito mais ampla.
Não basta manter a casa espírita
funcionando, expor nossas ideias
com didática e inspiração ou escrever

belos textos em colunas de jornais
se, ao elevar nossos olhos a Deus,
percebermos que tudo não passou de
vaidade e orgulho e que ainda somos
os mesmos de outrora.
Nossa maior missão é tornarmonos seres melhores a cada dia,
trabalhando com dedicação dentro
dessa experiência reencarnatória,
sem, no entanto, permitir que o
materialismo nos surpreenda com a
morte, pois a morte não existe. Jesus
é o caminho, seus ensinamentos
conduzem à verdade e, aquele
que conhece a verdade, somente
encontrará vida.
Que possamos planejar a
verdadeira vida com dedicação,
estabelecendo prioridades de acordo
com nossas necessidades evolutivas
e não apenas com nossos desejos
passageiros. Olhando as aves do
céu, mas também as flores, os mares,
os irmãos que cruzam nossas vidas
para alegrar e ensinar. Só assim,
começaremos a compreender que
a grandiosidade de uma única
encarnação, uma única experiência,
apenas existe para que possamos
vislumbrar uma parte daquilo que
nos espera na incomensurável
eternidade.

