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“Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que
o homem saiba donde vem, para onde vai e porque está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da Lei de
Deus e consola pela fé e pela esperança .”
											
(Allan Kardec - ESE - Cap 6 - Ítem 4)
O IDEM tem como missão levar ao leitor artigos, textos e mensagens com base nos princípios espíritas, trazendo temas
atuais para que possamos refletir se realmente estamos vivenciando os ensinamentos deixados por Jesus, nosso Mestre
e Guia.
Se você tem críticas, sugestões de melhorias ou assuntos que gostaria de ver em nosso informativo, entre em contato
através do email: idem@geedem.org.br

Irmão José, um dos mentores espirituais do GEEDEM, enseja-nos reflexões a respeito do cotidiano à luz do Evangelho, para que, com Jesus, saibamos enfrentar e
vencer todos os problemas e desafios com os quais nos defrontamos.

								

Agora

Nestas horas de transição, não penses que estarás isento de provas e testes.
Agora é que serás chamado aos teus maiores testemunhos de fé.
Não te verás livre da tentação de fuga ao dever e de deserçao às tuas responsabilidades.
Vozes infelizes, constantemente, haverão de te soar à cabeça, convindando-te à lei do menor esforço.
Acenos variados te conclamarão ao aproveitamento da Vida, enquanto as forças físicas te favoreçam a aventura.
Pensamentos "intrusos" visitar-te-ão a todo instante, esperando, pegar-te em momento desprevenido.
Propostas positivas se te mostrarão cada vez mais escassas, e, raramente, ouvirás dos lábios de alguém exortações à resistência.
Prepara-te, se preciso for, para ficares a sós, com as tuas mais caras convicções, que haverão de ser espezinhadas.
A hora da Cruz é sempre uma hora solitária e, na subidado Calvário, ninguém a ela se furta.
Assim, não esperes por privilégios que nada se justificam, porque é dentro da luta que deverás exemplificar a quem esteja
sendo derrotado sem O Cristo, que, com O Cristo, tudo quanto procura te fracassar concorre para a tua vitória.
Fonte: Livro Hora Da Transição (Carlos Baccelli/ Irmão José)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Espaço dedicado a palestras de expositores, alguns pouco conhecidos
nacionalmente no meio espírita, porém com explanações relevantes
e pertinentes que vale a pena conhecer.

Palestrante: André Trigueiro
Tema: A Coragem de Ser Imperfeito
Assista na íntegra:
https://www.youtube.com/watch?v=rBigNdcJ_ls&t=2624s
As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras.
O Livro dos Espíritos, questão 661
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Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamentos
espíritas transmitindo as idéias e interpretações dos Espíritos orientadores. Ele foi um
exemplo de edificação moral, pelo conhecimento e vivência do Evangelho. Mostrou a
todos nós como será a humanidade do futuro: portadora de conhecimento intelectual e
moral.

No Serviço Redentor
A aflição pode ser o preço do resgate, o recurso da dor que reajusta, o remédio que corrige ou o choque de retorno que redime, mas se modificas a tua aflição de lugar, no campo do próprio espírito, de certo será ela transformada em processo de
tua abençoada sublimação.
Aflige-se em pedir desculpas ao companheiro que ofendeste e não terás um credor no dia de amanhã.
Aflige-te em auxiliar os semelhantes e não serás relegado ao abandono.
Aflige-te em cumprir os deveres que te competem, no circulo domestico, e não serás provado pelo desrespeito ou pela ironia dos corações que te circundam no templo familiar.
Aflige-te em procurar o bem, praticando-o com o teu sentimento, com a tua boca e com as tuas mãos e o mal não te surpreenderá em seus laços escuros.
Aflige-te em dar e o Senhor dar-te-á dos Seus Suprimentos do Amor Infinito a beneficio de ti mesmo.
Afligir-te em retificar agora o caminho que deves percorrer e a harmonia estará contigo.
Não te esqueças de que Jesus se afligiu em esclarecer-nos e redimir-nos e, por isso mesmo, além da Cruz, é a claridade dos
séculos a convocar-nos, através da bondade e do sacrifício, para a Bênção Divina da ressurreição e do amor.
Fonte: Livro Levantar e Seguir - (Francisco Cândido Xavier / Emmanuel)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Para ler as edições anteriores do IDEM,
acesse o link abaixo:

https://www.geedem.org.br/edicoes-anteriores

Siga a Família Geedem nas redes sociais:

Clique na imagem para ser redirecionado
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Igualdade dos Sexos
Enquanto o feminismo ainda nem existia como expressão social, mas somente através de poucas
vozes isoladas no mundo, Allan Kardec, ao expor a Doutrina Espírita, torna-se um dos primeiros feministas a consagrar a
igualdade de direitos entre homens e mulheres.
Na Revista Espírita de janeiro de 1866¹ ele faz uma leitura histórica das discussões em torno do valor da mulher, abordando
desde os debates que ocorreram nos concílios religiosos sobre a existência ou não da alma nas mulheres, até os debates
políticos e econômicos atestando a incapacidade intelectual e moral atribuídas a elas. Cita um antigo escritor que definiu e
qualificou a mulher como “instrumento de prazer do homem”. Desse preconceito nasceu sua inferioridade legal, ainda não
apagada definitivamente em nossos códigos.
O progresso das luzes, aos poucos, resgatou a mulher dessa condição, emancipando-a não só moralmente, mas também
legalmente, fatos que aconteceram ao longo do século XX, apesar de hoje ainda existirem regiões e religiões que continuam
a colocá-la como um ser inferior, abaixo do homem.
Em plena França do fim do século XIX, os jornais de Paris se agitavam em um debate em torno do ato legal de diplomar ou
não uma jovem bacharela de 20 anos que acabara de se formar, somente por causa da sua condição feminina. Allan Kardec
comenta o fato: “Depois de terem reconhecido que ela tinha alma, lhe reconheceram o direito à conquista dos graus de ciência, o que já é alguma coisa”.
O Codificador afirma que os direitos das mulheres não são concessões dos homens, como atestavam alguns intelectuais,
mas resultado da própria Natureza, que não fez nenhum superior ao outro.
As Almas ou Espíritos não têm sexo. Quando elas encarnam, ou seja, revestem-se temporariamente de envoltório carnal,
este lhes é uma pesada vestimenta que a morte as desembaraça. Mas é nesse invólucro material, em contato com o mundo
material, que ocorre o progresso individual e material do mundo que habitam. A cada encarnação a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e conhecimento adquirido nas existências anteriores. Assim se efetivou o progresso dos povos; os
homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média e nos tempos de barbárie e que progrediram.
Os Espíritos evoluem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que devam sofrer. Para progredir em todas as áreas do
conhecimento cada um é chamado aos mais diversos trabalhos e aos diferentes gêneros de provas. Por isso que, alternadamente, nascem na condição de ricos ou pobres, senhores ou servos, poderosos ou subalternos.
É com o mesmo objetivo que os Espíritos se encarnam nos sexos diferentes: aquele que foi homem poderá renascer mulher
e vice-versa, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e sofrer-lhe as provas necessárias ao progresso.
As diferenças orgânicas e psicológicas são características da personalidade, atribuídas aos deveres especiais que cada um
deve exercer, completando-se um ao outro: ao homem, pela força muscular e pela racionalidade, cabem os trabalhos mais
rudes; às mulheres, pela delicadeza das formas, sensibilidade apurada e finura das sensações, características apropriadas
aos trabalhos mais leves e particularmente essenciais à maternidade.
Em 1857 no O Livro dos Espíritos², questiona-se aos Espíritos Superiores se o homem e a mulher são iguais perante Deus e
se têm os mesmos direitos, ao que respondem os sábios da espiritualidade: Deus outorgou a ambos a inteligência do bem
e do mal e a faculdade de progredir, sendo esse o maior sinal da igualdade entre ambos.
Não existe, portanto, diferenças entre o homem e a mulher senão no organismo material (que se extingue com a morte), dando
por lei natural a igualdade de direitos, mas com funções diferentes, apropriadas às características intrínsecas de cada sexo.
As injustiças e desigualdades são temporárias, sendo todo privilégio dado a um ou a outro contrário à justiça. A emancipação
feminina segue o progresso da civilização, sendo a sua subjugação ainda resquícios da barbárie.
Afirma Kardec¹: “Com a Doutrina Espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa; já não é
uma concessão de força à fraqueza, mas direito fundado nas próprias leis da Natureza. Dando a conhecer essas leis, o
Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade”.
¹ KARDEC, Allan. Revista Espírita- Jornal de Estudos Psicológicos. Ano XIX – 1866. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2004, p.13/18.
² O Livro dos Espíritos. 9a. ed. de bolso. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2005. Questão 817 e seguintes.

Fonte: oconsolador.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua “filosofia”,
o que vale dizer na sua mundividência, na sua concepção de realidade. Segundo
Manuel Gonzales Soriano, o Espiritismo é “a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensamento debruçado
sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento
sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a
conduta através da moral espírita.

		

Falta de Formação Doutrinária				

Sem a formação doutrinária, não teremos um movimento espírita coeso e coerente. E, sem coesão e coerência, não teremos
Espiritismo. Essa a razão por que os Espíritos Superiores confiaram às mãos de Kardec o pesado trabalho da Codificação.
Kardec teve de arcar, sozinho, com a execução dessa obra gigantesca. Porque só ele estava em condições de realizá-la.
Depois de Kardec, o que vimos? Léon Denis foi o único dos seus discípulos que conseguiu manter-se à altura do mestre,
contribuindo vigorosamente para a consolidação da Doutrina. Era, aparentemente, o menos indicado. Não tinha a formação
cultural de Kardec, residia na província, não convivera com ele, mas soubera compreender a posição metodológica do Espiritismo e não a confundia com os desvarios espiritualistas da época.
Depois de Denis, foi o dilúvio. A Revista Espírita virou um saco de gatos. A sociedade Parisiense naufragou em águas turvas.
A Ciência e a Filosofia Espíritas ficaram esquecidas. O aspecto religioso da Doutrina transviou-se na ignorância e no fanatismo. Os sucessores de Kardec fracassaram inteiramente na manutenção da chama espírita, na França. E, quando a Arvore
do Evangelho foi transplantada para o Brasil, segundo a expressão de Humberto de Campos, veio carregada de parasitas
mortais que, ao invés de extirpar, tratamos de cultivar e aumentar com as pragas da terra.
Tudo isso por quê? Por falta pura e simples de formação doutrinária. A prova está aí, bem visível, no fluidismo e no obscurantismo que dominam o nosso movimento no Brasil e no Mundo. Os poucos estudiosos, que se aprofudaram no estudo
de Kardec, vivem como náufragos num mar tempestuoso, lutando, sem cessar, com os mesmos destroços de sempre. Não
há estudo sistemático e sério da Doutrina. E o que é mais grave, há evidente sintoma de fascinação das trevas, em vastos
setores representativos que, por incrível que pareça, combatem por todos os meios o desenvolvimento da cultura espírita.
Enquanto não compreendermos que Espiritismo é cultura, as tentativas de unificação do nosso movimento não darão resultados reais. Darão aproximações arrepiadas de conflitos, aumento quantitativo de adeptos ineptos, estimulação perigosa
de messianismos individuais e de grupos. Flamarion, que nunca entendeu realmente a posição de Kardec, e chegou a dizer
que ele fez obra um tanto pessoal, como se vê no seu famoso discurso ao pé do túmulo, teve, entretanto, uma intuição feliz
quando o chamou de bom senso encarnado.
Esse bom senso é que nos falta. Parece haver se desencarnado com Kardec, e volatizado com Denis. Hoje, estamos na era
do contra-senso. Os mesmos órgãos de divulgação doutrinária que pregam o obscurantismo, exibem pavoneios de erudição
personalista, em nome de uma cultura inexistente. Porque cultura não é erudição, livros empilhados nas estantes, fichário
em ordem para consultas ocasionais. Cultura é assimilação de conhecimentos e bom senso em ação.
O que fazer diante dessa situação? Cuidar da formação espírita das novas gerações, sem esquecer a alfabetização de adultos. Mobral: esse o recurso. Temos de organizar o Mobral do Espírito. E começar tudo de novo, pelas primeiras letras. Mas,
isso em conjunto, agrupando elementos capazes, de mente arejada e coração aberto. Foi por isso que propus a criação das
Escolas de Espiritismo, em nível universitário, dotadas de amplos currículos de formação cultural espírita.
Podem dizer que há contradições entre Mobral e nível universitário. Mas, nota-se, que falamos de Mobral do Espírito. A
Cultura Espírita é o desenvolvimento da cultura acadêmica, é o seguimento natural da cultura atual, em que se misturam
elementos cristãos, pagãos e ateus. Para iniciar-se na cultura espírita, o estudante deve possuir as bases da cultura anterior.
"Tudo se encadeia no Universo", como ensina, repetidamente, O Livro dos Espíritos. Quem não compreende esse encadeamento, tem de iniciar pelo Mobral. Não há outra forma de adaptá-lo às novas exigências da nova cultura.
A verdade nua e crua é que ninguém conhece Espiritismo. Ninguém, mesmo, no Brasil e no Mundo. Estamos todos aprendendo, ainda, de maneira canhestra.
E se me permito escrever isto, é porque aprendi, a duras penas, a conhecer a minha própria indigência. No Espiritismo, como
já se dava no Cristianismo e na própria filosofia grega, o que vale é o método socrático.
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Temos, antes de tudo, de compreender que nada sabemos. Então, estaremos, pelo menos, conscientes de
nossa ignorância e capazes de aprender.
Mas, aprender com quem? Sozinhos, como autodidatas, tirando nossas próprias lições dos textos, confiantes nas luzes da
nossa ignorância? Recebendo lições de outros que tateiam como nós, mas que estufam o peito de auto-suficiência e pretensão? Claro que não. Ao menos isso devemos saber. Temos de trabalhar em conjunto, reunindo companheiros sensatos, bem
intencionados, não fascinados por mistificações grosseiras e evidentes, capazes de humildade real, provada por atos e atitudes. Assim conjugados, poderemos aprender de Kardec, estudando suas obras, mergulhando em seus textos, lembrandonos de que foi ele e só ele o incumbido de nos transmitir o legado do Espírito da Verdade.
Kardec é a nossa pedra de toque. Não por ser Kardec, mas por ser o intérprete humilde que foi, o homem sincero e puro a
serviço dos Espíritos Instrutores.
É o que devemos ter nas Escolas de Espiritismo.
Não Faculdades, nem Academias, mas, simplesmente, Escolas.
O sistema universitário implica pesquisas, colaboração entre
professores e alunos, trabalho conjugado e sem presunção de
superioridade de parte de ninguém. O simpósio e o seminário,
o livre-debate, enfim, é que resolvem, e não o magister do passado. O espírito universitário, por isso mesmo, é o que melhor
corresponde à escola espírita. Num ambiente assim, os Espíritos
Instrutores disporão de meios para auxiliar os estudantes sinceros e despretensiosos.
A formação espírita exige ensino metódico mas, ao mesmo tempo, livre. Foi o que os Espíritos deram a Kardec: um ensino de
que ele mesmo participava, interrogando os mestres e discutindo com eles. Por isso, não houve infiltração de mistificadores
na obra inteiriça, nesse bloco de lógica e bom senso, que abrange os cinco livros fundamentais de Codificação, os volumes
introdutórios e os volumes da Revista Espírita, redigidos por ele durante quase doze anos de trabalho incessante.
Essa obra gigantesca é a plataforma do futuro, o alicerce e o plano de um novo mundo, de uma nova civilização. Seria
absurdo pensar que podemos dominar esse vasto acervo de conhecimentos novos, de conceitos revolucionários, através de
simples leituras individuais, sem método e sem pesquisa. Nosso papel, no Espiritismo, tem sido o de macacos em loja de
louças. E incrível a leviandade com que oradores e articulistas espíritas tratam de certos temas, com uma falsa suficiência de
arrepiar, lançando confusões ridículas no meio doutrinário. Temos de compreender que isso não pode continuar. Chega de
arengas melífluas nos Centros, de oratória descabelada, de auditórios basbaques, batendo palmas e palavreado pomposo.
Nada disso é Espiritismo. Os conferencistas espíritas precisam ensinar Espiritismo - que ninguém conhece - mas para isso
precisam, primeiro aprendê-lo.
Precisamos de expositores didáticos, servidos por bom conhecimento doutrinário, arduamente adquirido em estudos e pesquisas. Expor os temas fundamentais da Doutrina, não é falar bonito, com tropos pretensamente literários, que só servem
para estufar vaidade, à maneira da oratória bacharelesca do século passado.
Esse palavrório vazio e presunçoso não constrói nada e só serve para ridicularizar o Espiritismo ante a mentalidade positiva
e analítica do nosso tempo.
Estamos numa fase avançada da evolução terrena.
Nossa cultura cresceu espantosamente nos últimos anos e já está chegando à confluência dos princípios espíritas em todos
os campos. A nossa falta de formação cultural espírita não nos permite enfrentar a barreira dos preconceitos para demonstrar
ao mundo que Espiritismo, como escreveu Humberto Mariotti, é uma estrela de amor que espera no horizonte do mundo o
avanço das ciências. E curiosa e ridícula a nossa situação.
Temos o futuro nas mãos e ficamos encravados no passado mitológico e nas querelas medievais.
Mas, para superar essa situação, temos de aprender com Kardec. Os que pretendem superar Kardec, não o conhecem. Se o
conhecessem, não assumiriam a posição ridícula de críticos e inovadores do que, na verdade, ignoram. Chegamos a uma hora
de definições.
Precisamos definir a posição cultural espírita perante a nova cultura dos tempos novos. E só faremos isso através de organismos culturais bem estruturados, funcionais, dotados de recursos escolares capazes de fornecer, aos mais aptos e mais
sinceros, a formação cultural de que todos necessitamos, com urgência.
J. Herculano Pires
Fonte: Livro O Mistério do Bem e do Mal
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Paradigmas Espíritas na Prática Médica
*Dr. Nubor Facure

O conhecimento e a prática médica na atualidade estão fundamentados em postulados típicos daquilo que costuma ser
chamado nos dias de hoje de conhecimento científico. Com este “Status” de Ciência, a medicina usufrui das vantagens de
um atributo metodológico para confirmação das suas hipóteses e formulação das suas teorias. Esta mesma base exclusivamente científica, restringe, no entanto, sua capacidade de responder questões vitais para o ser humano, além de a tornar,
tão vulnerável e transitória, como tem sido todo conhecimento científico na história da humanidade.
Enquanto corre atrás de respostas complexas usando equipamentos sofisticados para desvendar a intimidade da biologia
molecular, a Medicina de hoje deixa ainda sem respostas questões básicas como a natureza e o sentido da vida.
Inúmeras vezes na história da medicina a explicação racional para determinadas situações de doença só puderam ser compreendidas quando se estabeleceram novos paradigmas para sua interpretação. Enquanto não foi descoberto a existência
das células, não compreendemos o funcionamento dos órgãos, enquanto não identificamos o inconsciente, não reconhecemos os mecanismos que operam a mente.
No que se refere ao ser humano integral, o Espiritismo tem condições de revelar paradigmas fundamentais para uma revolução no conhecimento médico.
Esta doutrina deixa claro que a origem e a justiça do sofrimento humano só serão reconhecidos, por inteiro, quando aceitarmos nossa natureza espiritual como a única forma possível de dar sentido a vida e justificar nosso destino.
OS PRINCÍPIOS ESPÍRITAS
Codificada por ALLAN KARDEC na segunda metade do século passado, a Doutrina Espírita expõe uma série de postulados
não dogmáticos ditados por espíritos evoluídos que se utilizaram de médiuns de diversas partes da Europa, principalmente
da França. Allan Kardec organizou de forma didática e sistemática estes ditados mediúnicos formando um conjunto de obras
tidas como básicas para o estudo da Doutrina Espírita.
Dentre elas, a primeira e mais destacada é O Livro dos Espíritos que, na forma de perguntas e respostas, expõe toda sua
base doutrinária. Considerando a área médica em particular, a literatura espírita, posterior a Allan Kardec, foi enriquecida
de forma extraordinária com as publicações mediúnicas do espírito André Luiz através da psicografia de Francisco Candido
Xavier.
Focalizando as obras de Kardec e André Luiz podemos anotar que a doutrina espírita estabelece postulados fundamentais
cuja orientação doutrinária tem repercussões significativas na área médica.
Ensinam os espíritos que somos seres imortais, criados por Deus, sujeitos, como todos os seres da natureza, a um processo
evolutivo que visa o progresso incessante de todas as criaturas, sem exceção e sem retrocesso, que se fundamenta nas leis
de reencarnação.
A reencarnação, no estágio evolutivo em que nos encontramos, ocorre sempre na espécie humana, em qualquer sexo ou
raça.
O nascimento não representa o início da vida, nem a morte o seu fim.
Tanto o nascimento como a morte física obedecem a desígnios de objetivos superiores visando o aprimoramento contínuo,
segundo critérios da mais absoluta justiça.
Prevalece para todos a lei universal de ação e reação de modo inflexível e infalível.
A natureza física do corpo é para o ser humano apenas uma de suas expressões. O corpo físico nos permite interagir no
ambiente material onde estamos inseridos. Cada um de nós, no entanto, é uma entidade espiritual organizada e independente, que sobrevive a morte e que se aperfeiçoa nos diversos corpos físicos que vai tendo oportunidade de utilizar com as
reencarnações.
A união do corpo físico, carnal, com o espírito, que é sempre o senhor de nossas ações, se processa através de um organismo
intermediário de constituição “semimaterial” chamado perispírito ou corpo espiritual.
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Nas propriedades deste corpo intermediário ( perispírito ) se justifica toda uma série de fenômenos de intercâmbio entre nós
e o mundo espiritual e nos apontam para uma linha de pesquisa fundamental para o esclarecimento das doenças humanas.
São chamados de fenômenos mediúnicos certas manifestação de efeitos físicos ou intelectuais que os espíritos desencarnados provocam através de pessoas dotadas de condições especiais, por isto denominados de médiuns. O corpo espiritual
destes médiuns ampliam sensibilidades específicas para possibilitar este tipo de manifestação.
Os espíritos desencarnados habitam o mundo espiritual que, de certa forma, nos envolve, expandindo porém em dimensões
inacessíveis as nossas limitações materiais. No mundo espiritual, conservamos o perispírito que, na dependência da nossa
conveniência, repete a aparência do corpo físico que possuímos quando encarnados.
Os espíritos convivem constantemente conosco, atuando sobre nossos procedimentos, tanto física como moralmente, através de sugestões. Eles mantém uma atuação direta sobre
nós, na dependência da nossa aceitação e assimilação, conforme princípios de sintonia e
afinidade. No mundo espiritual prevalece também, para a afinidade e a convivência entre os
espíritos, os mesmos princípios segundo o qual, o que aproxima ou afasta os espíritos entre
si, é o padrão vibratório (mental) que depende do grau de evolução espiritual de cada um.
Para cada estágio evolutivo corresponde determinado padrão de vibração mental que, por
sintonia, aproxima espíritos de padrão vibratório semelhante.
Há em todo Universo um elemento fundamental denominado de Fluído Cósmico Universal
de onde se originam todos os elementos tanto do mundo material como do mundo espiritual. Uma vez criadas as condições físicas adequadas, a matéria orgânica preparada na
Terra, recebeu o Princípio Vital que possibilitou o desenvolvimento da vida no planeta. O
Principio Vital foi se expandindo em cada ser vivo à medida em que os organismos iam se
aprimorando sob os efeitos de seleção que a evolução exigia.
Ao mesmo tempo, o elemento espiritual primordial, foi adquirindo complexidade até o desabrochar da consciência e da inteligência que permitiram a incursão da espécie humana na
Terra.
A energia emanante do espírito é o pensamento. Como fonte plasmadoura de idéias, o pensamento, é capaz de agregar
elementos do Fluído Cósmico, construindo um material “idealizado” que constroe o ambiente espiritual em torno de nós.
As imagens mentais produzidas pelo pensamento de toda humanidade cria, em torno do planeta, uma atmosfera espiritual
condizente com o teor destes pensamentos.
DISCUSSÃO
Sem a pretensão de ter esgotado os enunciados da doutrina espírita, podemos nos ater apenas aos que enumeramos
para deduzir uma seqüência extensa de informações inovadoras para a ciência médica. Paradigmas fundamentais como a
descoberta do mundo microbiano, (Pasteur) da circulação do sangue, (Harvey), da homeostase, (Claude Bernard), da psicodinâmica do inconsciente, (Freud), da seleção natural (Darwim), promovendo as transformações evolutivas dos organismos, trouxeram com suas teorias mudanças na interpretação dos fatos. A cada nova ordem de conhecimento que cada um
destes paradigmas introduzia, ocorreram mudanças de atitudes nos procedimentos médicos.
Nenhum destes paradigmas, nem qualquer outro que possamos citar, teve a pretensão de revelar uma verdade acabada e
sem contestações.
Os paradigmas espíritas estão dentro desta mesma ordem de propósitos. Trata-se de um conhecimento inovador, que
esclarece razões fundamentais para a doença e o sofrimento e vai modificar substancialmente nossas atitudes diante dos
doentes. Entretanto, esta nova interpretação para os acontecimentos, não suprime o esforço da pesquisa nem a experiência
que se conquista com o trabalho perseverante. Os postulados espíritas não se propõem, por exemplo, para a busca de um
suposto agente etiológico para uma moléstia cuja causa atual é desconhecida. O que o conhecimento espírita introduz, de
forma racional e passível de comprovação experimental, é o elemento espiritual na essência fundamental de todo acontecimento relacionado com a vida na Terra.
CORPO ESPIRITUAL OU PERISPÍRITO
A literatura espírita registra três elementos fundamentais na constituição do ser humano. O espírito, nosso eu inteligente,
dotado de competência para criar as idéias e manter a unidade do organismo. O corpo físico, estruturado a partir do aglomerado celular que o compõe e que sustenta seu estado de vitalidade às custas do Princípio Vital que emana do Criador. O
perispírito, um organismo intermediário que possibilita a atuação no corpo físico, da energia que emana do espírito.
Após a morte, o espírito desencarnado continua dispondo do perispírito para sua apresentação. Embora tenha fundamentalmente a mesma natureza, há diferenças na disposição orgânica do perispírito do homem enquanto encarnado e do espírito no mundo espiritual.
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O perispírito tem natureza coloidal que lhe faculta propriedades eletromagnéticas sutilmente sensíveis à energia mental
emitida pelo espírito que o controla. A ligação entre o perispírito e o corpo físico se processa na intimidade das ligações de
partículas subatômicas ao nível das quais não se distingue os limites precisos onde termina o corpo físico e onde se inicia o
corpo espiritual. A natureza do perispírito é dita “semimaterial”, pela falta de terminologia mais adequada e não difere dos
mesmos elementos fundamentais que organizam nosso mundo físico. A diferença em comprimentos de ondas em que se
expressa a “matéria física” e a “matéria espiritual” é que as expõe em “realidades” diferentes. O corpo espiritual exerce um
papel plasmador e estruturador da forma física que o corpo humano assume durante a vida. Pelo conhecimento espírita
sabemos que as mudanças evolutivas que foram transformando os organismos vivos na Terra, foram programadas e articuladas primordialmente, nos corpos espirituais, antes de se processarem por conseqüência inevitável, nos organismos que a
biologia terrena desenvolveu.
Através da força que a vibração mental impõe ao perispírito, este pode sofrer modificações quanto à forma e a aparência. Espíritos elevados tem o mais amplo domínio sobre seus perispíritos, enobrecendo sua aparência e, irradiando através deles,
uma luminosidade extraordinária.
Por outro lado, tanto o homem comum, como os espíritos de mediana evolução, mostram em seus corpos espirituais, expressões e formas que denunciam sua pobreza de pensamentos. Quase sempre, por persistirmos em vibrações mentais de
conteúdo vulgar e de franca animosidade, estamos todos enegrecidos por irradiações de baixo nível espiritual.
Prevalece no perispírito do homem encarnado a mesma composição celular e disposição dos órgãos físicos. Enquanto o
corpo humano atua como um fator limitante da expressão plena do potencial espiritual de cada um, o perispírito, registra
e acumula toda experiência de nossas múltiplas encarnações, além de dispor de forma expandida, de todas as percepções
da alma. Sabemos que o espírito, através do corpo espiritual, pode ver, sentir ou ouvir com as mãos ou com qualquer outra
parte do corpo.
Outra propriedade fundamental do corpo espiritual se relaciona com os fenômenos mediúnicos.
A atuação da entidade comunicante através do médium exige uma combinação dos fluídos do perispírito de ambos.
A maior fidelidade das mensagens está ligada com a maior afinidade entre os fluídos do médium e do espírito comunicante.
Sendo o perispírito constituído de “matéria” radiante, extremamente sensível às vibrações mentais, o processo de comunicação entre os médiuns e os espíritos que com eles se familiarizam , depende muito desta sintonia em comprimento de ondas,
que se ajustam entre os dois corpos espirituais que se aproximam.
Nos fenômenos de efeitos físicos em que ocorre o transporte de objetos materiais de um ambiente para outro, dizem os
espíritos, que, o objeto transportado, fica como que, “animado” de vida, por efeito do seu envolvimento com os fluídos do
perispírito do médium e do espírito que se presta a fazer este tipo de fenômeno.
Pode-se concluir que, a combinação dos fluídos do corpo espiritual é capaz de mudar a natureza dos elementos que compõe
a matéria física que conhecemos. É bem provável que este processo também ocorra por modificações no comprimento de
onda pelos quais se expressam os átomos que conhecemos.
MATÉRIA MENTAL E AS LEIS DE SINTONIA
A vida é a expressão de um fenômeno espiritual. Enquanto a mente, é
o espírito que interpretando sensações cria as idéias e as emoções que
através do pensamento exteriorizam nossos desejos.
O Fluído Cósmico serve de substrato ao pensamento que se projeta como
energia expressa em partículas de comprimentos de ondas variados. Nossos pensamentos criam em torno de nós um ambiente psíquico onde estão “esculpidas” as imagens mentais que idealizamos com mais persistência. Portanto, cada um de nós
convive “materialmente” com suas próprias idéias. Somos de certa forma “escravos” de nossos próprios desejos. Cultivar
ódio ou amor por alguém significa também conviver psiquicamente com o personagem que construímos em nossa psicosfera para odiar ou amar.
As projeções das nossas vibrações mentais estão sintonizadas em pelo menos três níveis de emissão mais ou menos hierarquizados conforme o cumprimento de onda em que ressoa nossos pensamentos. Por processos de automatismos e condicionamentos herdados, temos aptidão para emissão de pensamentos controladores das funções básicas do organismo,
responsáveis pela nossa sobrevivência.
Numa outra hierarquia de fenômenos, nossas emissões mentais mantém nossa consciência desperta e interagindo com o
ambiente exterior em que estamos inseridos.
E, finalmente em condições especiais podemos emitir pensamentos com comprimento de ondas ultracurtas, expandindo
nossa capacidade de comunicação mental, atingido as dimensões espirituais mais nobres.
A afinidade que atrai ou repele qualquer criatura que se aproxime de nós vai depender essencialmente do teor das vibrações mentais que emitimos. Os comprimentos de ondas mentais se ajustam ou criam ressonância conforme a sintonia que
se estabelece entre elas.
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Ao criarmos uma idéia e projetarmos as ondas mentais pertinentes a um determinado tema, estamos estabelecendo sintonia
com todos os indivíduos, encarnados ou não, que mentalizarem conosco o mesmo assunto. A convivência entre as pessoas
tende as induzir a pensarem e aceitarem os mesmos princípios.
Freqüentemente somos vítimas de sugestões mentalizadas por nós ou induzidas pelos outros que produzem figuras mentais que se organizam em torno de nossa psicosfera. A imagem que passamos a fazer do mundo fica ligada então, a estas
formas-mentais que induzem sistematicamente nossos comportamentos.
O empenho em assimilar um aprendizado novo, implica em sintonizar e desenvolver compreensão adequada para aceitação
das sugestões propostas pela idéia nova. Por outro lado, todos os desejos e vontades que buscamos ardentemente com insistência, nos escravizam com imagens que podem nos condicionar a comportamentos obsessivos.
As idéias que combatemos com veemência, por que nos incomodam ou nos martirizam, acabam por persistirem em nós
porque, de certa forma, estamos aceitando inconscientemente o seu conteúdo e de alguma forma nos sintonizando com seus
emissores.
DILEMA CÉREBRO-MENTE
A visão materialista da Ciência de hoje não tem alcance suficiente para explicar a origem do pensamento. Não há como justificar através de circuitos neuronais nossa capacidade de aprender e criar idéias novas. A partir dos estímulos neurais como
a visão ou o tato, não se compreende como o cérebro, recebendo sensações físicas é capaz de gerar percepções, criar interpretações ou processar julgamentos. São funções psíquicas extremamentes complexas para as quais a fisiologia cerebral é
insuficiente para justificar.
No processo evolutivo em que os organismos vivos foram se aprimorando ocorreram mudanças morfológicas e funcionais
que pressupunham a sobrevivência dos mais aptos. Sem aceitarmos a existência do espírito fica muito difícil compreender
como a mente, participando deste processo evolutivo, foi se aprimorando em todas as criaturas até atingir o estágio de humanização da consciência. Todo cientista, no entanto, é forçado a acreditar que foi a partir de reflexos simples da vida unicelular que se atingiu o discernimento e a inteligência.
Com uma visão espiritualista, a mente deixa de ser uma expressão sintetizada pela atividade cerebral para se apresentar
como uma entidade que organiza a vida, que sobrevive à morte e que acumula conhecimento a medida em que repete as
experiências de novas vidas.
A partir dos reflexos desenvolvemos automatismos e instintos. Com a capacidade de tomar decisões adquirimos o discernimento. Pela experiência, selecionando caminhos, aprendemos a raciocinar. O raciocínio e o julgamento desenvolveram a
inteligência. O pensamento fragmentário dos animais deu origem ao pensamento contínuo do ser humano. A consciência tomou conhecimento do eu, do mundo exterior e de seu significado. Já temos a consciência temporal que nos permite situar os
acontecimentos do presente, rememorar o passado e antever o futuro. Falta-nos conquistar a consciência da espiritualidade
que nos envolve. A percepção de espaço-tempo registrada pelos nossos sentidos, se limita, no momento, às três dimensões
que nos cercam. O aprimoramento espiritual deve nos reservar para o futuro a consciência contínua e a consciência expandida a outras dimensões.
FENÔMENO FÍSICO E O FENÔMENO PSICOLÓGICO
O cérebro é capaz de registrar milhões de informações em curtíssimo espaço de tempo. Ondas luminosas atravessam o olho
e alcançam o lobo occipital, as auditivas ativam os lobos temporais e ao tocar um objeto registramos suas propriedades nos
lobos parietais. Cada uma destas sensações não se limitam a provocar percepções de luz, de sons ou de objetos. Para cada
uma delas o cérebro promove interpretações e julgamentos “criando” imagens que passam a ser representações das sensações percebidas.
A todo instante estamos “sonhando” com imagens que tem para cada um de nós o significado da realidade. Nossa grande
dificuldade é explicar como e quando um fenômeno físico se processa em fenômeno psicológico.
A nível de circuitos neuronais há muito pouco que justifique este dilema. Admitindo a existência do espírito como fonte emissora da energia que faz fluir nossos pensamentos podemos deduzir que todo fenômeno psicológico é de natureza espiritual.
As sensações projetadas pelo mundo físico onde estamos inseridos devem atingir o espírito onde se processa todo fenômeno de interpretação e reconhecimento. A segunda questão é compreender como a energia emanada do espírito alcança
o cérebro físico constituído de matéria densa e, como os estímulos que sensibilizam o cérebro podem ser registrados pelo
espírito que pertence a outra dimensão.
Esclarece a doutrina espírita que, o elemento transdutor ou transformador das sensações física é o corpo espiritual que,
como vimos, participa da nossa natureza material em diferentes comprimentos de ondas susceptíveis a ação direta da mente.
Allan Kardec estudando a importância do corpo espiritual, já chamava a atenção de que o conhecimento de suas propriedades deverá trazer esclarecimentos fundamentais para a Medicina. Podemos conjeturar que, sendo o corpo espiritual constituído de elementos mais sutis que o corpo físico, sua capacidade para armazenar e transmitir informações mentais deve
estar fundamentada em redes de circuito eletromagnético, que se espraiam por todo perispírito, sem necessidade da intermediação química como a que se processa “morosamente” no cérebro físico entre redes mentais e seus neurotransmissores.
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DOENÇAS ESPIRITUAIS
A Medicina compreende como doença as pertubações no bem estar físico, psíquico e social do ser humano. A tendência atual
é de se aceitar uma interação constante entre estes três aspectos. Qualquer doença de expressão física desencadeia repercussões psicológicas ou psicossociais e, as perturbações psíquicas ou sociais se consolidam em quadros psicossomáticos.
Admitindo-se porém, o pressuposto da nossa natureza espiritual e, que todo processo psíquico em sua essência é uma atividade da alma, pode-se conjeturar a existência das doenças espirituais. Esta hipótese se fundamenta em postulados que já
adiantamos no início deste trabalho.
Numa tentativa de classificação, podemos separar as doenças espirituais dentro da seguinte ordem:
»Desequilíbrios vibratórios,
»Lesões cármicas do corpo espiritual,
»Vampirismo,
»Obsessão,
»Mediunismo.
Desequilíbrios vibratórios
Os desequilíbrios vibratórios consistem numa perturbação na dinâmica da interação entre o corpo físico e o corpo espiritual.
Sabemos que o perispírito não ocupa o nosso corpo como se vestisse uma roupa. Ele interage com o corpo físico por ligação
eletromagnética promovendo uma transição sutil entre um corpo e o outro. Esta junção entre os dois corpos permite variações na “aderência” entre um corpo e o outro. Esta ligação é mais “solta” na criança, nos idosos e na maioria dos médiuns.
Esta possibilidade de maior “desprendimento” do corpo espiritual é que possibilita toda a série de fenômenos mediúnicos.
Num mesmo indivíduo, a interação entre seu corpo físico e o perispírito, aumenta ou diminui nas horas de sono ou de meditação, nos momentos de tensão ou ansiedade e sob o efeito de certos medicamentos e alimentos.
O processo de doença espiritual, que classificamos como desequilíbrio vibratório, se estabelece, por efeito do nosso descontrole emocional, quando damos lugar em nossos pensamentos, ao ódio, a cólera, a agressividade, ao mau humor, ao desespero, a ociosidade, a maledicência permitindo com isto, uma desincronização entre o perispírito e o corpo físico. Habitualmente, esta situação provoca em todos nós, uma sensação de mal estar e indisposição que atribuímos freqüentemente
a insucessos ou situações de animosidade vivenciadas no nosso dia a dia. Cabe aqui a recomendação de lembrarmos da
vigilância permanente em relação aos nossos comportamentos e as nossas atitudes cotidianas.

Lesões cármicas do corpo espiritual
Quadros extremamente freqüentes de cardiopatias, hidrocefalia, atrofias cerebrais, criptorquidia, deformações uterinas, são
possíveis exemplos de doenças que arrastamos por longos anos, penosamente, resgatando e reformando estas lesões.
Antigos desvios como o aborto ou o suicídio, provocados por nós mesmos em vidas anteriores, deixam marcas permanentes
em nosso perispírito. Estes sinais nos acompanham no mundo espiritual e cada um de nós, com os compromissos agravados,
busca uma nova encarnação, onde num corpo lesado, conseguimos o resgate cármico de nossas culpas.
Vampirismo
Ocorre por desvios de conduta do comportamento humano quando nos permitimos enveredar pelo vício das drogas, dos
tóxicos, do álcool, dos desvios sexuais e de extravagâncias alimentares.
Por criação da própria mente que persistentemente convive com o vício, criam-se, às custas da matéria mental, os “microorganismos mentais” ou “micróbios psíquicos” que passam a “corroer” e infestar o corpo físico sugando suas energias a partir
dos centros vitais.
Estes desvio do comportamento humano, atraem pela perversão que promovem, grande número de espíritos que se associam à estes procedimentos viciados, comportando-se como parasitas ou “vampiros” do homem cujas atitudes lhes serve de
gozo ou prazer.
As formas microbianas elaboradas pela mente, são construídas às custas da matéria fluídica perispiritual que “vivifica” sua
atuação. Mesmo sem ter vida própria são extremamente danosas para o organismo que “vampiriza”.
No momento em que uma decisão sincera faz o homem mudar de conduta e modificar seu conteúdo mental, especialmente
quando ele passa a usar a oração e o trabalho como instrumentos de cura, estas formas-imagem perdem sua “vitalidade”
e deixam de parasitá-lo.
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Obsessão
Sabemos que cada ser humano, por discórdias promovidas em vidas anteriores, pode ser perturbado por espíritos que se
consideram credores de suas vítimas. Estas entidades passam a exercer uma perturbação obsessiva, impondo sofrimento,
principalmente, através de doenças mentais ou somatizações as mais complexas possíveis.
Em qualquer ambiente de atendimento psiquiátrico é possível encontrar pacientes com quadros esdrúxulos ou atípicos que
as classificações médicas da psiquiatria de hoje se mostra incapaz de identificar. Muitos, senão a maioria destes quadros,
estão relacionados com os processos obsessivos que a literatura espírita descreve.

Mediunismo
Na verdade, o “mediunismo” não deveria estar aqui rotulado como doença. Porém sua apresentação, em pessoas não esclarecidas ou não disciplinadas, pode revelar quadros rotulados na medicina humana tradicional como crises de epilepsia,
ou crises histéricas. Uma boa orientação num centro espírita pode fazer com segurança a triagem destes quadro.

CONCLUSÕES
1 - Os paradigmas espíritas esclarecem de forma racional a natureza espiritual do ser humano.
2 - Nas propriedades do perispírito se encontram os mecanismos de interação entre o cérebro e a mente.
3 - Um grande número de doenças, se não todas, tem seus transtornos previamente, programados no perispírito.
4 - Os paradigmas espíritas sugerem a mudança de conduta, a reforma íntima, a espiritualização do homem como forma
de resolver o problema do sofrimento humano.
*Nubor Orlando Facure - Ex-Professor Titular de Neurocirurgia UNICAMP.
Diretor do Instituto do Cérebro Prof. Dr. Nubor Orlando Facure (Campinas,SP)
Fonte: espiritualidades.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O Espiritismo está fundamentado na razão (no raciocínio), na lógica, no equilíbrio e no
bom senso, sobretudo na razão, de tal modo que a leitura e, de preferência, a leitura constante, intensa, constitui grande contributo ao seu entendimento, à sua boa compreensão.

A Alma do Espiritismo
Esse livro destaca a importante virtude da Caridade, em toda sua
abrangência, especialmente além da simples doação de recursos materiais, incluindo o gesto e a forma de fazer para beneficiar outra pessoa. Foi inspirada numa frase de Allan Kardec constante da Revista
Espírita (edição de dezembro de 1868) onde afirma o Codificador que
a Caridade é alma do Espiritismo. A partir desta frase nasceu o livro,
repleto de citações, argumentos e embasamento para levar o leitor a
sentir o doce e fraterno aspecto da autêntica Caridade.

Encomende seu exemplar em nossa livraria: https://bit.ly/37j8dJu

O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na Terra e prender-nos-emos, naturalmente ao chão. Elevemo-lo
para o Alto e conquistaremos a Espiritualidade Sublime.
Nosso Espirito residirá onde projertamos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo,
dizia Paulo, sabiamente:
Pensai nas coisas que são de cima.
Emmanuel
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A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com os postulados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados – e
com o pensamento do próprio Codificador, Allan Kardec, que estabeleceu em A Gênese
que: “Espiritismo e Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo,
se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao
Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.” Recordemos que Kardec
colocou no subtítulo da Revista Espírita o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando
a entender a importância de estudar-se a alma como um todo, e não em partes.

						 O

Pensamento Bem Direcionado

O pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a
exteriorização da Entidade eterna. Conforme o seu direcionamento, manifesta-se, no mundo das formas, a sua realização.
A sua educação é relevante, porque se torna fator essencial para o enfrentamento dos desafios e encontro das soluções
necessárias à vida saudável.
Normalmente, em razão do hábito de mal pensar, os indivíduos asseveram que tudo quanto pensam de negativo lhes acontece, e não se dão conta de que são, eles próprios, os responsáveis pela construção mental do que anelam, inconscientemente, e elaboram pelo pensamento. Alterassem a forma de encarar a vida e de pensar, e tudo se modificaria, tornando-se
lhes a existência mais apetecível e positiva.
A Neurolinguística demonstra que as fixações mentais contribuem para as realizações humanas, e a Neurociência confirma
o poder da força mental na atividade humana.
É de mau vezo cultivar-se pensamento destrutivo, pejorativo, perturbador, porquanto a sua emissão vai criar fatores que lhe
facultam a condensação na área das emoções, das realidades físicas.
Sempre que se pensar a respeito de uma ocorrência desagradável que se espera aconteça, e constate que a mesma sucedeu, estará na hora de alterar a maneira de elaborar as idéias, construindo-as de forma edificante ou positiva. Ver-se-á que
se alterarão os acontecimentos, tornando-os mais felizes e confortadores.
Não desejamos com isso afirmar que, com o simples fato de elaborar-se uma ideia, necessariamente, acontecerá como se
quer ou como se planeja. No entanto, a onda mental emitida se transforma em fator propiciatório, que irá contribuir para
tornar viável o desejo, que deve ser acompanhado do empenho, do esforço para torná-lo real, construtivo e edificante.
Vitimado por uma necessidade masoquista, o ser humano, que gosta de chamar a atenção pela piedade e não pelos seus
incomparáveis valores morais, intelectuais, culturais, sociais e outros, sempre se fixa nos complexos de desgraça, cultivando
mentalmente as atitudes que geram infelicidade, assim desenvolvendo uma grande capacidade para produzir os efeitos.
Modificando a estrutura psicológica, pelo sanear do conflito a que se apega, deve direcionar a força mental para a sua realização, a fim de que lhe surjam fatores especiais que o auxiliem na modificação das paisagens íntimas e das ocorrências
e-xternas, desde que está programado pelo Pensamento Divino para alcançar os patamares mais elevados da vida. Necessário que se adapte às alturas, de forma que o crescimento se dê natural e caracterizado pelas bênçãos da alegria, da
saúde, da ventura.
A harmonia que predomina no Universo igualmente se encontra no ser humano, que momentaneamente está em desenvolvimento dessas belezas que cantam em toda parte, emulando-o ao avanço sem repouso, ao trabalho sem fadiga, à edificação do melhor em todos os momentos. Desse modo, os desafios existenciais fazem parte da vida, sem os quais o ser seria
destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia aceitação dos níveis
inferiores do estágio da evolução.
Viajar no rumo do inconsciente para liberá-lo das heranças primárias e enriquecer o Si com a luz do discernimento elevado,
em ininterrupto esforço de engrandecimento e sintonia com a Vida, é a finalidade precípua da reencarnação, que liberta
o Espírito da roda automática das experiências do ir-e-vir sem conquistas correspondentes às propostas da Divindade. E
porque esse fenômeno de conquista do Infinito não cessa, terminada uma etapa outra surgirá mais desafiadora, e mediante
essas vitórias o ser se plenifica e se torna uno com Deus.

Fonte: Livro Vida Desafios e Soluções
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais
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Quem já leu "O Livro dos Espíritos", por Allan Kardec, que passe a estudar; quem já
estudou, que o consulte de novo e quem já consultou, que procure gravar mais seus
ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender as leis espirituais.(Bezerra de Menezes)

				
O Livro dos Espíritos
		
»Parte Quarta »Das Esperanças e Consolações				
			
»Capítulo I »Das Penas e Gozos Terrestres
			

»Felicidade e Infelicidade Relativas
»Questões 920 a 920
Com comentários de Miramez

			

920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra?
“Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz
quanto possível na Terra.”
Comentários de Miramez

Felicidade Terrestre - Cap 02
Felicidade na Terra ainda não existe, do modo que se pensa ser ela. O planeta ainda é de expiação e
provas, isso nos revela “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. Quando passar esse ciclo de limpeza,
poderás vislumbrar os caminhos da felicidade e entrar por eles.
Na verdade te dizemos que está próximo para que entres na era da luz, onde os pensamentos deverão ser trabalhados, e
é certamente a Doutrina dos Espíritos que tem a missão de mostrar aos espíritas o porvir cheio de encanto, porque serão
mediatários desta luz.
Toda a felicidade, tornamos a dizer para teu coração, nasce dentro da alma, por ser ela fonte inesgotável de vida. Se queres
ser feliz, procura o Cristo que te mostra, pelo Evangelho, todas as sendas da vida, meios de o próprio Espírito se educar,
observando todos os impulsos dos sentimentos, e pela compreensão saber selecionar, fixando-se no bem, onde pode assentar o próprio amor.
Toda a felicidade, tornamos a dizer para o teu coração, nasce dentro da alma, por ser ela forte, por ser ela fonte inesgotável
de vida.Se queres ser feliz, procura o Cristo que te mostra, pelo Evangelho, todas as sendas de vida, meios de o próprio
Espírito se educar, observando todos os impulsos dos sentimentos, e pela compreensão saber selecionar, fixando-se no
bem, onde pode assentar o próprio amor.
A felicidade está onde não existe mácula, onde se desconhece o rancor, o ciúme, onde não existe nem lembrança do egoísmo e no dicionário da mente não se encontra a palavra orgulho. No Espírito puro, a sua consciência é imperturbável diante
de todas as emoções negativas, diante de todos os males que possa ver; ele não se perturba com o ambiente negativo
onde esteja, trabalhando para harmonizar os que sofrem.
Felicidade é paz interior, e paz com Jesus é trabalho permanente em favor de luz espiritual. O Espírito nestas condições é
o mediador de Deus na Terra, de modo a acender a luz do Cristo nos corações sofredores.
No mundo, és agredido pelas sementes do mal que semeaste no passado. Elas são lições, embora difíceis, e enquanto
estiveres sob a influência da expiação, não podes perceber a existência da felicidade. No entanto, o mal não é eterno; ele
vai se aliviando pelo tempo e o esforço próprio, e nesta suavização podes vislumbrar o céu tocado de estrelas, onde podes respirar aliviado avistando o céu e, certamente, compreendendo a existência de Deus. A melhora da alma é sentida
por ela mesma, como estado de sofrimento interno. Ninguém esconde os segredos que traz no seu íntimo, porque eles se
manifestam exteriormente às vistas de todos. A árvore que dá bons frutos é conhecida por todas as criaturas, e ela deve
ser agredida pelos famintos.
Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos
se vindimam uvas. (Lucas, 6:44)
Eis porque se reconhece o homem de bem em todos os atos da vida que ele leva. Seus atos são os frutos, sua palavra o
ambiente em que vive e sua presença, a paz ou a guerra em que vive na intimidade.
A felicidade na Terra é relativa à posição tomada pela alma. O seu destino é feito pelas suas ações e o que plantar hoje
colherá amanhã. Certamente que não podes conquistar a felicidade de um dia para o outro. Ela tem um preço no correr dos
milênios. Não podes esmorecer. A eqüidade deve ser consubstanciada no dever e esse na fé, para que o ambiente de luz
não deixe de clarear, mesmo que seja pouco, mas será o suficiente para avistar os caminhos que devem ser seguidos na
intuição provinda do Mestre.
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Se somos todos filhos de Deus, como o Pai de amor esquece Seus filhos do coração? Se os pais da Terra não fazem isso, o
do céu é que nunca pode proceder assim. Não existe felicidade total no mundo, mas, não é por isso que vamos dizer que
ela não existe. Essa paz se encontra cada vez mais se aproximando da humanidade, porque ela está preparando, ela está
chegando, mesmo que não se perceba, para alegria dos corações.
Aparentemente o mundo está piorando, mas, pelos olhos do Espírito com Jesus, o carma coletivo está findando, de maneira que o Sol vai ser avistado para clarear as almas para sempre. Lembremo-nos que Deus e Cristo nos comandam a
todos, e Eles não erram; os nossos destinos estão sendo norteados para o amor.
921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso
não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa?
“O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se,
proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira.”
Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária,
uma como parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la.
Já nesta vida somos punidos pelas infrações, que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males
consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se, gradativamente, remontarmos à origem do que
chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mau, e, de consequência em consequência,
caímos na desgraça.
Comentários de Miramez

O Destino na Alma - Cap 03
No que se refere à própria felicidade, parte bem considerável pertence ao Espírito. Somos obreiros
da nossa paz, não obstante, devemos obedecer à leis criadas por Deus.
As leis foram feitas devido à ignorância e quando estivermos envolvidos na maturidade espiritual,
as leis humanas deixarão de existir para nós, porém, as leis maiores que vibram na nossa intimidade
passarão a nos guiar para sempre.
O destino da alma é ser feliz, é amar em todas as dimensões em que se possa engrandecer cada vez mais. A Doutrina
Espírita, juntamente com Jesus, que é seu sustentáculo nos oferece, tanto na carne quanto no mundo espiritual, meios
e métodos para verificar a nossa maturidade. Despertando-nos para a vida real, a verdade começa a surgir nos nossos
caminhos, nos dando mais segurança no avanço espiritual.
Certamente que na Terra não existe felicidade na maneira que a ideamos, no entanto, a felicidade relativa existe, com o
conhecimento desse ambiente de luz. Os benfeitores espirituais que se comunicam com os homens deixam traços dessa
felicidade no que falam, escrevem e inspiram os homens para o bem comum.
Nada existe separado de Deus. Ele, o Magnânimo Senhor, está ligado à Sua criação em todas as faixas de vida, nos ofertando paz e inspirando amor, nos ensinando a caridade e mostrando como deve ser a vivência da fraternidade.
Desde quando tomamos um corpo físico, a influência da matéria já nos impede a felicidade, no entanto, é nela que formamos a base de bem-estar grandioso. Se não existe a felicidade na Terra, nela ficamos sabendo da sua existência nos
planos elevados, e a maior alegria é que depois de alcançarmos este estado d'alma, nunca mais regredimos. Na Terra há
momentos felizes em todas as áreas, como que as explosões de luz da Divindade, a nos falar do verdadeiro bem-estar que
devemos, com o tempo, conquistar.
O reino do mundo está dividido entre a luz e as trevas, então, ele não pode subsistir. As variações são inúmeras, sem a
devida segurança espiritual.
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. (Marcos, 3:24)
É o que se passa no planeta: os próprios homens têm sentimentos bons e maus. Eles se misturam, se dividem; assim, não
pode subsistir a verdadeira felicidade. No entanto, com o tempo, na força do Cristo, o mal vai ficando escasso e o bem, na
forma do amor, vai dominando os corações. é desta forma que vai chegando ao coração do homem a felicidade.
Depois do Cristo, passamos a acreditar na felicidade, naquele paraíso que devemos encontrar dentro de nós. Nesta transformação interior, o exterior deve corresponder às mudanças. Somos responsáveis pelos nossos destinos, de certo modo.
Depois de Deus, somos nós que devemos construir a nossa vida.
Somos punidos pelas infrações que cometemos, como sinal de que não devemos continuar nos caminhos do erro, no
entanto, nesse caminho extraímos excelentes lições sobre as leis de Deus. Se não sabemos ao certo o que é falta nos
princípios da nossa vida, devemos aprender à nossa própria custa. Todos passamos por essas vias; são como as escolas
para as crianças aprenderem o que não sabem e, por vezes, não querem.
Nada se faz sem a permissão de Deus. Medita nisto e verás como flui a vida em todas as direções que o amor nos faz
verificar. Aparentemente, o mal é caminho para o bem, e ficarás sabendo mais tarde que não existe o mal, mas apenas
mudanças favoráveis ao bem. O destino da alma traçado por Deus é um bem-estar indizível que se chama felicidade.
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922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça
de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens?
“Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro.”
Comentários de Miramez

Felicidade Relativa - Cap 04
Algo de felicidade na Terra existe, como marca da sua existência nos mundos venturosos, todavia, ela
tem uma escala que deve ser obedecida nos caminhos humanos. Cada criatura a vê por um prisma e a
sente na diversidade que a evolução ou despertamento lhe mostra.
A felicidade, com relação à vida material, são os bens terrenos, onde não falta o necessário. Em se falando da vida moral, é
a tranqüilidade da consciência, aquela que não se perturba com os acontecimentos transitórios do mundo exterior.
Se queres sentir a existência da felicidade, deves cultivar a fé, que sempre tem sua base na oração, onde não podem faltar
a sinceridade, a honestidade e a caridade.
A humanidade caminha para um desfecho, de modo a surgir sempre o melhor. Deus, pela presença do Cristo na Terra, sabe
fazer o aproveitamento de todos os acontecimentos. A própria história nos dá exemplo disso no passado. Tudo forjado pelos
homens passa a ser lições para os mesmos, sem que haja perda para ninguém. País algum destrói seu irmão.
A lei de amor nos fala pelos fatos, que colhemos tudo o que plantamos, na seqüência da lei de justiça. Não existem países
subdesenvolvidos que são massacrados pelos outros de maior capacidade bélica e financeira? Cada um recebe igualmente
o que merece na pauta da vida. Tudo redunda em lições que lhes compete receber, e cada um no mundo tem a sua glória
com que deve ser coroado.
Não há perdas; há sempre ganho, por ter Deus onisciência do que fez e do que deverá acontecer. Não há passado, nem presente, nem futuro: o Senhor se encontra no eterno presente. Compete a todos nós estudarmos, trabalharmos e aprendermos, porque a nossa vida é a vida de Deus, irradiando-se em todas as direções.
As nossas vidas se encontram amalgamadas na vida do Todo-Poderoso. Não há condições, por enquanto, de expulsar as
trevas da Terra, por existir ainda trevas dentro de cada alma. Neste sentido, podes estudar o que anotou Marcos:
Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas:
Como pode Satanás expelir a Satanás? (Marcos, 3:23)
Se o homem está cheio de trevas, como pode expulsar as trevas do mundo? Primeiramente é preciso limpar o interior para
que o exterior se limpe sob as bênçãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se falamos de paz, mas não a temos, se falamos
de caridade e não a praticamos, se falamos de amor e não vivemos o amor, como pode aparecer entre os homens a paz universal, a tranqüilidade de consciência?
A Doutrina dos Espíritos, na feição grandiosa de Jesus na Terra e da Sua volta majestosa, vem ajudando os homens a falar
e a viver, a viver e a sentir, a sentir e a ser, a fundir-se como ovelha do rebanho do Pastor Incomparável, ouvir a Sua voz e
acompanhá-Lo nos Seus caminhos, buscando a verdade e a vida.
O mundo e a humanidade podem adquirir, em breves tempos, todo o conforto material, de modo a nada lhe faltar em relação à vida física. Mas, ainda falta algo mais importante para sentir: a felicidade, que é a tranqüilidade imperturbável da
consciência. é o cumprimento da lei de amor, que somente nos dará o ambiente do céu, quando passarmos a viver Deus na
nossa intimidade do coração.
A felicidade cresce em cada criatura, com o seu crescimento cristão e na sua pureza original. Compete a cada um esforçarse para arrancar o joio no momento exato, e adubar o trigo na hora certa. Aí começam a surgir, na lavoura da alma, novas
esperanças quanto às promessas de Jesus, das grandes bem-aventuranças, aparecendo nos céus da alma o céu de Deus.
Fontes: O Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita Vol XIX

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

“Tudo tem seu apogeu e seu declínio… É natural que seja assim, todavia, quando tudo parece convergir
para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela! Novas folhas, novas flores, na
infinita benção do recomeço.”
						(Chico Xavier)
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A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma muito
simples. Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.
(Prefácio de Bezerra de Menezes - Filosofia Espírita - Volume XVI)

A Visão Espírita do Que Estamos Passando
Ao longo da história da humanidade, espíritos missionários reencarnaram com objetivo de orientar os homens a cometerem
menos equívocos, na tentativa de acelerar a evolução, como podemos perceber na obra psicografada por Chico Xavier e
ditada pelo espírito Emmanuel A Caminho da Luz3. Não faltaram as advertências da espiritualidade para que os homens
fossem solidários uns com os outros, exercendo a prática da caridade e do amor ao próximo, conforme os exemplos de Paulo
de Tarso e São Francisco de Assis.
Mesmo assim, ao longo dos séculos embriagados pelo poder e pelos prazeres materiais, governantes e membros do alto
clero negligenciaram, em virtude da sua defecção espiritual, na tarefa assumida junto ao mundo maior antes de reencarnarem, e dessa forma tornou-se necessário que doenças consoladoras com objetivo terapêutico e reparador ocorressem junto
à humanidade, para os homens pensarem e refletirem nas suas atitudes para com eles próprios e em relação à sociedade.
Os abusos cometidos foram de tamanha ordem que, no século XIV, um conjunto de catástrofes assolou o mundo ocidental,
destacando-se a Peste Negra, a Guerra dos Cem Anos, a Fome e as Revoltas dos Camponeses.
A esse conjunto de acontecimentos, a Igreja associou as previsões de João Evangelista, como os Quatro Cavaleiros do
Apocalipse, que destruiriam a humanidade. Os historiadores perceberam que a atitude imprudente dos governantes permitiu que esses acontecimentos se desdobrassem, chegando ao continente americano. Quando Allan Kardec, perguntando ao
Espírito da Verdade sobre destruição necessária (pag. 728 à 736)1 no O Livro dos Espíritos, procurou mostrar-nos que, às
vezes, se torna necessário desconstruir um antigo modelo, para edificar um novo; em outras palavras, o Velho Mundo deveria
ser demolido para a construção de um Novo Mundo.
Estudando a relação entre a política e a religião, podemos perceber o quanto a humanidade se comprometeu com atitudes
equivocadas, que foram sendo reproduzidas ao longo da Idade Média até a Idade Moderna. Os compromissos espirituais assumidos ao longo de séculos eclodiram sob a forma de diversos desequilíbrios que, em um mundo moderno e globalizado,
se torna rapidamente de conhecimento público.
As mazelas que a medicina vem tentando combater são muitas delas reflexo das doenças mentais ou miasmas plasmados
pelos homens ao longo de várias gerações. Observamos isso na obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno,2 quando os espíritos
solicitam reencarnações provacionais, para depuração do períspirito deformado ou adoecido pelo abuso do livre arbítrio em
encarnações anteriores. O esclarecimento doutrinário é extremamente oportuno e contemporâneo, permitindo-nos utilizá-lo
de forma terapêutica como uma profilaxia para as dores da alma, pelas quais o mundo moderno vem passando.
Com o advento do Iluminismo no século XVIII no final da Idade Moderna e do prenúncio da Revolução Francesa, a cultura
do mundo ocidental presencia o aparecimento de pensadores e cientistas os quais vão contribuir para o advento do mundo
atual. Na Idade Contemporânea, o cenário europeu não foi muito diferente dos períodos históricos anteriores, apesar do
avanço científico e cultural. As descobertas e novas invenções passaram a ser usadas e manipuladas pelos governantes,
para atingirem os seus objetivos e, com isso em pleno século XIX, a indústria bélica aperfeiçoou-se, reflexo da rivalidade
entre várias nações, tanto na Europa como na Ásia.
O continente americano também apresentou sob controle dos europeus, um forte comprometimento social. Como exemplo,
podemos citar o Brasil, que manteve um regime de trabalho escravo africano por quase quatrocentos anos. Diante desse
relato, como não admitir que nossa sociedade tenha uma dívida moral com gerações de trabalhadores africanos que foram
trazidos como escravos ou de índios que foram submetidos ao trabalho forçado? Com esse fato histórico, não fica difícil entender que a epidemia que assola não só nosso país, assim como a humanidade, é um reflexo das emanações e miasmas
mentais produzidos pelo sentimento de culpa do próprio homem e permitidos pelo mundo espiritual, como uma forma de
burilamento para todos nós.
Seria ingenuidade de nossa parte acreditar que, com o fenômeno da morte, todos os males da atual encarnação seriam resolvidos. O fenômeno da encarnação e desencarnação não promove a evolução do espírito; apenas a reeducação dos sentimentos e a reforma íntima podem, com o tempo modificar o indivíduo, pois as enfermidades da alma desenvolvidas pelo mau
uso do livre arbítrio se transferem de uma encarnação para outra, eclodindo em um novo corpo físico os sintomas para serem
tratados e curados pela prática do amor em uma nova reencarnação, com a benção do esquecimento em nova identidade.
1) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. FEB.
2) Kardec, Allan. O Céu e o Inferno. FEB.
3) Xavier, Francisco Candido. A Caminho da Luz. FEB.

Fontes: correioespirita.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais
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Jornal de Estudos Psicológicos
Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do trabalho de
Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o disse, servir de complemento da
Codificação.

»Julho de 1862
							»Hereditariedade Moral 						
Um dos nossos assinantes nos escreve de Wiesbaden:
“Senhor, eu estudo cuidadosamente o Espiritismo em todos os vossos livros e, apesar da clareza que deles emanam, dois
pontos importantes não me parecem bastante explicados aos olhos de certas pessoas, a saber: 1º as faculdades hereditárias; 2º os sonhos.
“De fato, como conciliar o sistema da anterioridade da alma com a existência das faculdades hereditárias? Entretanto elas
existem, embora não de maneira absoluta. Diariamente elas nos chocam na vida privada; e também vemos, numa ordem
mais elevada, os talentos sucedendo aos talentos, a inteligência à inteligência. O filho de Racine foi poeta; Alexandre Dumas
tem como filho um autor ilustre; na arte dramática vemos a tradição de talentos numa mesma família e na arte da guerra
uma raça, tal a dos duques de Brunswick, por exemplo, que forneceu uma série de heróis. A inépcia, o vício, o próprio crime
também conservam sua tradição. Eugène Sue cita famílias onde várias gerações passaram sucessivamente pelo homicídio
e pela guilhotina. A criação da alma por indivíduos explicaria ainda menos essas dificuldades, bem o compreendo, mas é
preciso confessar que ambas as doutrinas se prestam aos golpes dos materialistas, que não vêm em todas as faculdades
senão uma concentração de forças nervosas.
“Quanto aos sonhos, a doutrina espírita não concilia bem o sistema das peregrinações da alma durante o sono com a opinião
vulgar que o torna simples reflexo das impressões percebidas durante a vigília. Esta última opinião poderia parecer a verdadeira explicação dos sonhos, ao passo que a peregrinação seria apenas um caso excepcional. (Seguem-se alguns exemplos
em apoio).
“Que fique bem claro, senhor presidente, que aqui não pretendo fazer nenhuma objeção em meu nome pessoal; entretanto,
pareceu-me útil que a Revista Espírita se ocupasse dessas questões, ainda que fosse para fornecer os meios de responder
aos incrédulos. Quanto a mim, sou crente e apenas busco a minha instrução.”
A questão dos sonhos será examinada posteriormente, em artigo especial. Hoje só nos ocuparemos da hereditariedade
moral, deixando que dela tratem os Espíritos e nos limitando a algumas observações preliminares.
Diga-se o que se disser a respeito, os materialistas não ficarão mais convencidos, porque, não admitindo o princípio, não
lhe podem admitir as conseqüências. Antes de tudo seria necessário que se tornassem espiritualistas. Ora, não é por essa
questão que se deve começar. Assim, não nos ocuparemos de suas objeções.
Tomando por ponto de partida a existência de um princípio inteligente fora da matéria, em outras palavras, a existência
da alma, a questão é saber se as almas procedem das almas, ou se são independentes. Cremos já haver demonstrado, em
nosso artigo sobre Os Espíritos e a linhagem, publicado no mês de março último, a impossibilidade da criação de alma por
alma. Efetivamente, se a alma da criança fosse uma parte da do pai, deveria sempre ter as suas qualidades e imperfeições,
em virtude do axioma: a parte é da mesma natureza que o todo. Ora, a experiência prova todos os dias o contrário. É verdade
que citam exemplos de similitudes morais e intelectuais que parecem devidos à hereditariedade, sendo forçoso concluir que
tivesse havido uma transmissão. Mas, então, porque essa transmissão nem sempre ocorre? Por que vemos, diariamente,
pais essencialmente bons ter filhos instintivamente viciosos e vice-versa? Desde que é impossível fazer da hereditariedade
moral uma regra geral, trata-se de explicar, com o sistema da recíproca independência das almas, a causa das similitudes.
Isto poderia ser no máximo uma dificuldade, mas em nada comprometeria a doutrina da anterioridade da alma e a da pluralidade das existências, considerando-se que esta doutrina está provada por centenas de fatos concludentes, contra os quais
é impossível levantar objeções sérias. Deixemos falar os Espíritos que houveram por bem tratar da questão. Eis as duas
comunicações que a respeito obtivemos.

Sociedade Espírita de Paris, 23 de maio de 1862 – Médium: Sr. d’Ambel)
Já foi dito muitas vezes que não havia necessidade de erguer um sistema sobre simples aparências; e é dessa natureza o
sistema que deduz das semelhanças familiares uma teoria contrária àquela que vos demos, da existência das almas, anteriormente à sua encarnação terrestre. É positivo que muitas vezes estas jamais tiveram relações diretas com os meios, com as
famílias nas quais se reencarnam. Já vos repetimos muitas vezes que as semelhanças corporais são devidas a uma questão
material e fisiológica absolutamente independentes da ação espiritual, e que as aptidões e gostos semelhantes resultam,
não da procriação da alma por outra já nascida, mas porque os Espíritos semelhantes se atraem.
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Daí as famílias de heróis ou as raças de salteadores. Admiti, pois, em princípio, que os Espíritos bons escolhem de preferência para sua nova etapa terrestre o meio onde o terreno já esteja preparado, a família de Espíritos adiantados, onde têm
certeza de encontrar os materiais necessários ao seu progresso futuro; admiti, igualmente, que os Espíritos atrasados, ainda inclinados aos vícios e aos apetites animais, fujam dos grupos elevados, das famílias moralizadas e, ao contrário, se
encarnem onde esperam encontrar os meios de satisfazerem às paixões que ainda os dominam. Assim, pois, em tese, as
semelhanças espirituais decorrem do fato de que os semelhantes atraem os semelhantes, ao passo que as semelhanças
corpóreas são devidas à procriação. Agora é preciso acrescentar isto: muitas vezes nascem em famílias, dignas em todos
os sentidos do respeito de seus concidadãos, indivíduos viciosos e maus, que aí são enviados para servirem de pedra de
toque daquelas. Por vezes, ainda, eles vêm por conta própria, na esperança de saírem da situação difícil em que até então
se demoravam, para se aperfeiçoarem sob a influência desses meios virtuosos e moralizados. Sucede o mesmo com Espíritos já adiantados moralmente que, a exemplo dessa jovem de Saint-Étienne, de que se falou ano passado, se reencarnam
em famílias obscuras, entre Espíritos atrasados, a fim de lhes mostrar o caminho que conduz ao progresso. Tenho certeza
de que não esquecestes o anjo de asas brancas em que ela pareceu transfigurar-se aos olhos dos que a tinham amado na
Terra, quando estes, por sua vez, retornaram ao mundo dos Espíritos.
(Revista Espírita de junho de 1861 – Médium: Sra. Gourdon).
Erasto
(Outra; mesma sessão – Médium: Sra. Costel)
Venho explicar-vos a importante questão da hereditariedade das virtudes e dos vícios na raça humana. Essa transmissão faz
que vacilem aqueles que não compreendem a imensidade do dogma revelado pelo Espiritismo. Os mundos intermediários
são habitados por Espíritos que esperam a prova da reencarnação ou a ela se preparam novamente, conforme o seu grau de
adiantamento. Nesses centros de formação da vida eterna, os Espíritos são agrupados e divididos em grandes tribos, uns à
frente, outros a reboque do progresso, e cada um escolhe, entre os grupos humanos, aqueles que correspondem simpaticamente às suas faculdades adquiridas, as quais progridem e não podem retrogradar.
O Espírito que se reencarna escolhe o pai, cujo exemplo o fará avançar na senda preferida, de modo a refletir, elevando-os
ou enfraquecendo-os, os talentos daquele que lhe deu a vida corporal. Em ambos os casos, a união simpática já existe anteriormente ao nascimento e a seguir é desenvolvida nas relações de família, pela imitação e pelo hábito.
Depois da hereditariedade familiar, meus amigos, quero vos revelar a origem da discordância que separa os indivíduos de
uma mesma raça, repentinamente ilustrada ou desonrada por um de seus membros tornado estranho ao meio. O bruto
vicioso que se encarnou num centro elevado e o Espírito luminoso que se reencarna entre seres grosseiros, obedecem à
misteriosa harmonia que aproxima as partes divididas de um todo e faz a concordância entre o infinitamente pequeno com
a suprema grandeza. O Espírito culpado, apoiado nas virtudes adquiridas de seu procriador terreno, espera fortificar-se por
elas e, se ainda sucumbe na prova, adquire pelo exemplo o conhecimento do bem, retornando à erraticidade menos carregado de ignorância e mais bem preparado para sustentar uma nova luta.
Os Espíritos adiantados entrevêem a glória de Jesus, tomados pelo desejo ardente de esgotar o cálice da caridade. Como
ele, também, querem guiar a Humanidade para o objetivo sagrado do progresso, renascendo nas baixas camadas sociais,
onde lutam, acorrentados uns aos outros, contra a ignorância e o vício, dos quais são, sucessivamente, os vencedores e os
mártires.
Caso esta resposta não satisfaça a todas as vossas dúvidas, interrogai-me, meus amigos.
São Luís
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

		Amalia Domingo y Soler
Amalia Domingo y Soler (foto) foi uma grande médium que, ao lado de Fernandez Colavida, implantou o Espiritismo na Espanha e deixou livros extraordinários. Se tornou notável
escritora, oradora e intelectual. Deixou um legado valiosíssimo e foi a primeira mulher
espírita do mundo a enfrentar o preconceito contra o Espiritismo em terras espanholas.

Nasceu em Sevilha, Espanha, em 1835, e não conheceu seu pai. Com apenas oito dias de vida ficou cega, mas um farmacêutico local conseguiu reverter o quadro, porém passou a vida enfrentando deficiência visual. Foi alfabetizada pela mãe e, aos
5 anos, conseguia ler com fluência e, aos 10, escreveu suas primeiras poesias, publicadas mais tarde, quando tinha 18 anos.
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Seu contato com o Espiritismo aconteceu graças a um médico, que lhe ofertou um exemplar do El Critério, um periódico espírita publicado pela Federação Espírita Espanhola. Em 1872, na edição de n. 9 do jornal, ela publicou o artigo “El Espiritismo
es la Verdad”. De origem muito humilde, nunca teve recursos para aquisição de livros e periódicos, mas recebeu de presente
do líder do movimento Espírita espanhol, Fernandez Colavida, uma coleção completa de Allan Kardec.
Aos 44 anos, encontrou-se com o seu mentor espiritual, padre Germano, Espírito autor de um de seus livros mais notáveis,
Fragmentos das memórias do padre Germano. Ela também ficou conhecida como “poetisa das violetas”.
A dedicação de Amalia Domingo y Soler na divulgação do Espiritismo é reconhecida como de incomparável importância.
Entre seus inúmeros trabalhos publicados, destacam-se os mais de cinquenta artigos publicados em novembro de 1878 no
jornal A Gazeta de Catalunha, no qual rebateu acusações que eram lançadas contra o Espiritismo pelo conêgo dom Vicente
Manterola e outros padres e bispos da Espanha.
Em maio de 1879, assumiu a direção do jornal La luz del Porvenir, destinado às mulheres. Publicou o artigo “A ideia de
Deus”, que provocou a ira da Igreja e a suspensão do periódico por quarenta e duas semanas. Durante essa suspensão, foi
publicado um substituto, El Eco de la Verdad.
Até 1891, escreveu 1.286 artigos, que foram publicados em periódicos na Espanha e no exterior.
Trecho do poema “Un Recuerdo a Kardec”:
“Com profunda gratidão minh’alma ferida,
Abençoe Kardec e a sua memória,
Com doze entonações e voz sincera,
Eu quero cantar a sua história:
Eu quero expressar que eu te dou a vida”
Fonte: folhaespirita.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda
os chamados evangelhos canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia
espírita" ou mesmo de reinterpretação doutrinária deste livro. Sua introdução define seu
objetivo: abordar exclusivamente o ensinamento moral do evangelho, pois esse código divino “é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada”.
Baseado em instruções dos espíritos superiores, Allan Kardec se empenha em extrair dos
evangelhos princípios universais de ordem ético moral e demonstrar sua consonância com
aqueles defendidos pelo espiritismo.
Composto de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus,
O Evangelho Segundo o Espiritismo restabelece os ensinamentos do Mestre Nazareno em
seu verdadeiro sentido – em espírito e verdade –, e torna-se leitura obrigatória a todos que
se preocupam com a formação moral, não importando sua crença religiosa.

CAPÍTULO XIX: A FÉ QUE TRANSPORTA MONTANHAS
ITENS 6 e 7 - A FÉ RELIGIOSA. CONDIÇÃO DA FÉ INABALÁVEL
6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita,
sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso,
produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona; somente a fé que se baseia na verdade garante o
futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade, também o é à luz
meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade; preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença
é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão.
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7. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé.
Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, se impõe. Não; ela se adquire e ninguém há que esteja
impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual
crença particular. Não é à fé que compete procurá-los; a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem: “Nada de melhor desejamos do que crer, mas
não o podemos”, apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no
entanto, chovem-lhes ao derredor; por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso; da de outros, o temor de
serem forçados a mudar de hábitos; da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força
superior, porque teria de curvar-se diante dela.
Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata; uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar
as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram,
sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam; trazem, ao renascerem, a
intuição do que souberam: estão com a educação feita; as segundas tudo têm de aprender: estão com a educação por fazer.
Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra.
A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam
as coisas. A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não
basta ver; é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da
fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma
das mais preciosas prerrogativas do homem: o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta
o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito
alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis por que não
se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade.
A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática
e interessada.

Explanação
Para esse estudo, penso ser útil relembrar o significado da palavra dogma.
No sentido religioso, fideísta, a palavra dogma significa algo que não pode ser contradito, por ser considerada revelação
divina. No espiritismo ela tem o sentido filosófico, racional, de princípio, aceito pela razão, como já foi comentado no estudo 31. (1)
Essa é a grande diferença entre as religiões e o espiritismo, doutrina religiosa pelas consequências morais que provoca,
ou deveria provocar, em seus adeptos, com princípios racionais, que devem ser aceitos pela razão de cada um, e não como
dogma de fé.
Allan Kardec escreve sobre a fé religiosa, que significa a crença nos dogmas particulares das diversas religiões, que têm
seus artigos de fé.
A fé religiosa pode ser raciocinada, fruto da razão, ou cega, na aceitação dos seus dogmas como revelação divina.
Assim, a fé cega nada examina, não duvida da sua verdade, mesmo nas idias absurdas, que contrariam a natureza das
coisas. Essa fé, quando exacerbada, em determinadas situações, produz o fanatismo. Quando baseada no erro, acaba por
desfazer-se.
A fé que se torna firme e sólida é a que tem a verdade, por base, porque então, permanece até com o progresso do conhecimento, “já que o verdadeiro na obscuridade também o é na plena luz.”
Como cada religião se julga na posse exclusiva da verdade, Kardec afirma que “preconizar a fé cega sobre uma questão de
crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão.”
A fé raciocinada é aquela que vem da compreensão daquilo que se crê. “Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo,
compreender.” Apoia-se nos fatos, não deixando margem para dúvidas. “Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo
quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra: porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face,
em todas as épocas da humanidade”.
Essa fé estimula o homem a perceber melhor as leis divinas, na sua justiça, na sua sabedoria, na sua necessidade, estimulando-o a perseguir a meta de melhorar-se a cada dia, no caminho da perfeição indicado por Jesus, a fim de tornar-se, um
dia, perfeito, como ele determinou no “Sede Perfeitos”, colaborando com a evolução da humanidade terrena, encarnada e
desencarnada.
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Allan Kardec comenta o dito popular que a fé não se prescreve, o que significa que a fé não pode ser imposta, visto que
ela tem de vir como resultado de um trabalho individual, interno, racional.
Assim, a fé nas verdades espirituais é adquirida e desenvolvida por todo aquele que se dispõe a fazê-lo, porque sente
em si mesmo que a vida não pode estar circunscrita aos poucos anos que se vive em uma existência na Terra. E quem
procura, com sinceridade a encontra e a desenvolve dentro de si.
As pessoas que dizem não conseguir ter fé, apesar do seu desejo, em realidade, não procuram enxergar as provas das
verdades espirituais, que estão ao seu redor, procuram uma fé que se adapte à sua maneira de ser.
É o homem que tem de buscar essa fé, com seus raciocínios e sua sensibilidade, que Kardec denominou “maturidade do
senso moral” (2), nos fatos da própria natureza, sem preconceitos, com a mente indagadora, aberta a tudo ver, a tudo observar, a tudo analisar para melhor decidir.
Muitas pessoas têm mais facilidade para desenvolver a fé nas verdades espirituais, porque já a trazem de vidas passadas. Outros, ainda têm de fazer esse trabalho interno de auto-educação, no esforço de encontrar as provas de que necessita para tal. Mas, é sempre uma questão de tempo e vontade, porque “Nenhuma ovelha das que o Pai me confiou se
perderá”.
O espiritismo veio para auxiliar o progresso moral da humanidade, com princípios baseados em fatos naturais, que levam
o homem a adquirir a fé raciocinada, fruto da compreensão desses fatos.
Essa fé leva o homem a sentir-se, realmente, um filho de Deus, com capacidades e possibilidades de desenvolver-se até
a perfeição possível, sob a proteção do Pai, de Jesus e dos Espíritos, que já evoluíram mais e trabalham em benefício dos
irmãos mais atrasados, na escala evolutiva, mas sempre em progressão constante.
Não mais a fé cega que impede o homem de fazer uso dos seus raciocínios e do seu livre-arbítrio, dados por Deus, mas a
fé, fruto do seu esforço em seguir, compreendendo o porquê, o como e o para quê vivenciar cada ensino de Jesus.
(1) Pires, J.Herculano, Agonia da Religiões, cap. III, pág.27, ed. Paidéia, 2ª e. 1984.
(2) O Evangelho segundo o Espiritismo, cap XVII, item 4, 3º§, já citado no estudo 161

Fonte: cebatuira.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos
fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência,
faltariam apoio e comprovação.
(Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16)

Síntese Da Criação Da Vida
São motivos de discussões e interpretações a tal almejada questão sobre à criação da vida. Apresentações e teorias científicas ainda oscilam em explicações sem oferecerem as tão aguardadas soluções.
É teoria quase geral que a criação da vida teve início nos mares quentes do Planeta, quando, em priscas eras, ainda se encontrava em adaptações climáticas. A pesquisadora Lelia Coyne, em estudos e experiências, concluiu que a vida despontou
em determinado momento em vários pontos da Terra em características próprias.
Pietro Ubaldi, em A Grande Síntese, nos apresenta uma hipótese sedutora, pela coerência monística, onde a substância
única foi o resultado da forte explosão inicial (Big-Bang). Podemos caracterizá-la, no dizer dos físicos, como sendo um
plasma quântico, em cujas expansões carrega todas as potencialidades que se mostram até nas ínfimas partículas de sua
constituição.
A teoria em pauta, de uma substância única formadora de muitas posições dimensionais, alcançaria em nosso planeta sua
densificação máxima na matéria; esta carregaria consigo, em sua essência, a totalidade da substância, isto é, os potenciais existentes nos campos da energia e os específicos do espírito. Desse modo, a substância teria em suas mais íntimas
condições um aspecto trino, que poderia mostrar-se, ora como a matéria, ora nos campos das energias e ora com a especificidade da energética espiritual.
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A energia inicial (gravitação), resultante das irradiações do urânio e outros elementos de sua própria classe, se mostrará
com ondas de freqüência bastante acentuada, pelo avanço e respectivas vivências apropriadas desta fase, e se vai transformando em novos campos energéticos. Assim, teremos, respectivamente, a energia de gravitação, seguindo-se a radioatividade (raios X), radiações químicas (ultravioleta), luz (aspecto visível), infravermelho e eletricidade em ondas de freqüências
variáveis, correspondendo ao final das formas dinâmicas.
Por tudo, podemos dizer que a substância com sua essência de totalidade (aspecto trino), expressa-se na dimensãotempo e, no campo espiritual, na dimensão consciência.
Dando um salto ao passado, no século sexto a.C., Buda ( o iluminado ) já tinha traçado para o homem um código de libertação, baseado em quatro verdades, como condição de ascensão espiritual.
Dizia que o fato estava no sofrimento causado pelo desejo, porém o remédio estaria num processo de libertação, cujo
modo encontrava-se na meditação, a fim de buscar a sublimação. A meditação seria condição ativa, um autêntico processo
introspectivo de análise do comportamento do ser, a fim de alcançar o conhecimento do SI (estrutura psicológica individual).
É na compreensão da vida e no desenvolvimento de um autêntico estado de amor, com desapego, embora podendo
trafegar nos mecanismos vitais sem ser possuído pelas coisas materiais, que haveria uma espécie de plenificação da consciência a refletir-se em um estado de sublimação.
Os impulsos da vida com novos e iluminados valores, despontam no advento da Doutrina Espírita que encontrou, na capacidade de Allan Kardec, a personalidade que soube retificar e iluminar as ideias de seu tempo, envolvidas na herança filosófica de conteúdo moral de J.J. Rousseau e, principalmente, de seu mestre Pestalozzi, de quem colheu, cultivou e ampliou
os mais belos conceitos educacionais.
O mestre Allan Kardec, poliglota, professor e bom conhecedor das ciências humanas, em plena maturidade e experiência
de vida, soube oferecer para os dias futuros a pureza do código crístico com o elemento indispensável ao ideário monístico,
propiciando acentuado avanço da psicologia que, nos dias atuais, está se transferindo para o modelo transpessoal após
atravessar as fases do comportamento da psicanálise e da humanística.
Com esta visão evolutiva percebemos, através das variadas civilizações que conviveram com suas próprias idéias filosóficas, os reflexos de suas construções de pensamento. O Edito, da época pré-cristã, demarcou no homem o culto da imortalidade. A Grécia, principalmente no século de Péricles, retratou no homem o estado devocional, enquanto que a civilização
romana formava o cidadão
No desfile do tempo, a Idade Média criou o cristão submisso ao lado de suas raízes escravocratas. Com conceitos da época
iluminista, desponta o gentil-homem diante da criação de uma nova sociedade exigente de requintes e afetado maneirismo,
tentando fortificar uma preconceituosa realeza que iniciava seu apagamento.
No momento de sua nova condição, saberá avaliar e buscar o Cristo-Cósmico nos arcanos do seu psiquismo e, em dignificantes realizações, participará de um amor firme e qualificado em suas naturais e nobres expressões, definindo a vivência de
um estado cosmocrático.
Jorge Andrea
Fonte: correioespirita.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O objetivo desta coluna é ressaltar a importância do estudo e conhecimento das leis
naturais ou divinas. O tema é tão vasto e valioso que sempre se poderá falar dessas
leis, inesgotáveis em sua fonte de ensinamentos.
Suas sublimes lições à vida do transeunte na jornada terrena são repletas de preciosas instruções, merecedoras de reflexão e esforço para vivência cotidiana.

Lei de Amor
Grandes são os feitos e descobertas da ciência humana, muito há que se descobrir, contudo, notável foi o trabalho dos
gênios científicos, espíritos enviados pelo planejamento divino, para que dilatemos o conhecimento das ciências.
Galileu, com material rústico, percebeu o modelo do sistema solar, apesar das forças religiosas, as quais consideravam-se
acima de tudo e não admitiam a contrariedade. Acreditavam-se o centro da verdade, por isso, na ignorância, não admitiam
ideia contrária às respectivas crenças.
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A verdadeira fé é aquela capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade.
Copérnico, Newton, Einstein e tantos outros, trouxeram conhecimento que apenas foram absorvidos séculos após. Determinaram leis físicas definitivas, as quais muitas tecnologias foram criadas em decorrência.
Contudo, houve determinada época da humanidade a qual um Homem trouxe a maior de todas as leis, a Lei de Amor, a se
estabelecer para a eternidade nos corações humanos.
Ainda não compreendemos o significado da Lei de Amor, ela veio mudar a rota das existências, alterar em 180 graus os
sentimentos humanos, trazida como a antítese de nossas ações.
Analisemos:
O “Olho por olho e dente por dente”, dá espaço ao perdão incondicional, citando nominalmente a lei mosaica.A espada
agressora deu lugar ao ensinamento da lei de causa e efeito.
A Lei de Amor é o grande compêndio da alma e veio resgatar-nos de nós mesmos, e dos sentimentos os quais seremos
espoliados.
A reflexão diante desta lei é ampla se fizermos passar por nossas vistas o filme das respectivas existências.
A prática da Lei de Amor não questiona o perdão, jamais exime-se a indulgência, pratica a bondade em todas as oportunidades, compartilha o pão sem preocupar-se com o amanhã.
Muito será cobrado, a quem muito é dado, portanto, aos conhecedores desta lei, as exigências alcançarão patamares maiores ao ignorante.
Ao espírita cabe a reflexão na sociedade, no lar, e, igualmente, no trato espírita.
A Lei de Amor é única e aplica-se a todos os irmãos os quais estão comprometidos com o Cristo, independente de opinião,
o verdadeiro espírita não vilipendia opiniões e crenças. Kardec, em uma de suas comunicações aos vários grupos espíritas
da época as quais se comunicava, deixou claro que a Doutrina Espírita não se direcionava aos que já possuíam uma fé e não
a questionavam.
O tempo também é ingrediente da caridade e o respeito valoriza os conhecimentos que buscais.
Refleti ainda na tratativa da comunicação em massa, redes sociais. A missão espírita é roteiro de todas as horas, dentro ou
fora do Centro Espírita, portanto, ao expressar-se ao mundo, expressar-se-á , invariavelmente, o trabalhador do Cristo.
Em todos os lugares, medindo as tuas palavras e ações, estará a tua consciência sob o compromisso de representar a mensagem do Mestre. Sob este aspecto, para o trabalhador do Cristo, não há seletividade de recinto, situação ou opinião.
A boca fala do que o coração está cheio.
Conforme caminhamos as trilhas da evolução, ascendendo os degraus, voltaremos os olhares a novas paragens, de acordo
com a nova perspectiva de valores espirituais adquiridos. De forma gradual, alteraremos a visão do universo, aprofundando
os matizes do amor e corroborando ações caridosas. Então, no ápice das virtudes, se formará diante de nós a mais bela de
todas as paisagens.
Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus.
Pedro Valiati
Fonte: correioespirita.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Atentem-se aos horários de nossas
atividades presenciais!
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Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que se trata
e internalizar os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a leitura constante
e atenta, além do estudo continuado das obras fundamentais da Doutrina
Espírita.
Nesta coluna, o IDEM publica trechos de O Livro do Médiuns, O Céu e o Inferno , A Gênese, Obras Póstumas, além de O
Que é o Espiritismo dando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas nas colunas "O Que Disse Kardec"
e "Desvendando o Evangelho Segundo o Espiritismo".

O Céu e o Inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo
Primeira parte — Doutrina
Capítulo VI - Doutrina das penas eternas

A doutrina das penas eternas está ultrapassada
22. – A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como uma crença salutar até que os homens estivessem
aptos a compreender o poder moral. Tal como as crianças que se contêm durante um tempo pela ameaça de certos seres
quiméricos com a ajuda dos quais as assustam; mas chega um momento em que a razão da criança lhe mostra a verdade dos
contos com que a embalavam, e em que seria absurdo pretender governá-la pelos mesmos meios. Se aqueles que a dirigem
persistissem em afirmar-lhe que essas fábulas são verdades que é preciso tomar ao pé da letra, perderiam sua confiança. O
mesmo ocorre hoje com a humanidade; ela saiu da infância e não se deixa mais levar pela mão. O homem não é mais aquele
instrumento passivo que se dobrava à força material, nem aquele ser crédulo que aceitava tudo de olhos fechados.
23. – A crença é um ato do entendimento, é por isso que não pode ser imposta. Se, durante certo período da humanidade, o
dogma da eternidade das penas pôde ser inofensivo, até mesmo saudável, chega um momento em que se torna perigoso.
Com efeito, desde o instante em que o impondes como verdade absoluta, quando a razão o repele, resulta daí necessariamente uma destas duas coisas: ou o homem que quer crer cria uma crença mais racional, e então se separa de vós; ou então
não crê em mais nada. É evidente que, para quem quer que seja que estudou a questão com sangue frio, em nossos dias, o
dogma da eternidade das penas fez mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo; só se pode governar os homens seguindo esse curso; querer detê-lo ou fazê-lo recuar, ou simplesmente ficar para trás, enquanto ele avança, é perder-se. Seguir ou não seguir esse movimento é uma questão de vida ou
morte, tanto para as religiões quanto para os governos. É um bem? É um mal? Seguramente, é um mal aos olhos daqueles
que, vivendo no passado, veem esse passado lhes escapar; para aqueles que veem o futuro, é a lei do progresso que é uma
lei de Deus, e, contra as leis de Deus, toda resistência é inútil; lutar contra sua vontade é querer destruir-se. Por que então
querer, a toda força, manter uma crença que cai em desuso, e que, em última análise, faz mais mal do que bem à religião?
Infelizmente, é triste dizer, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Esta crença foi amplamente explorada, com auxílio do pensamento de que com dinheiro se podia fazer abrir as portas do céu, e se preservar do inferno. As
quantias que ela rendeu, e que ainda rende, são incalculáveis; é o imposto cobrado sobre o medo da eternidade. Sendo esse
imposto facultativo, o produto é proporcional à crença; se a crença não existe mais, o produto torna-se nulo. A criança dá de
bom grado seu bolo a quem lhe prometer expulsar o lobisomem; mas quando a criança não acredita mais no lobisomem, fica
com o bolo.
24. – Dando a nova revelação ideias mais sãs da vida futura, e provando que se pode obter a salvação por suas próprias obras, ela deve encontrar uma oposição tanto mais viva quanto seca uma fonte mais importante de produtos. Assim é a cada
vez que uma descoberta ou uma invenção vêm mudar os hábitos. Aqueles que vivem dos antigos procedimentos custosos
defendem-nos e criticam os novos, mais econômicos. Acredita-se, por exemplo, que a imprensa, apesar dos serviços que
devia prestar à humanidade, deve ter sido aclamada pela numerosa classe dos copistas? Claro que não; eles devem tê-la
amaldiçoado. Foi assim com as máquinas, as estradas de ferro e cem outras coisas. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da
eternidade das penas é uma questão fútil da qual se riem; aos olhos do filósofo, tem uma gravidade social pelos abusos a
que dá ensejo; o homem verdadeiramente religioso vê a dignidade da religião interessada na destruição desses abusos e de
sua causa.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Para sempre ou para nunca mais; ou tudo ou nada: Viveremos eternamente, ou tudo se aniquilará de vez? É uma
tese, essa, que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz.

Allan Kardec ( O Céu e O Inferno)
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A Felicidade é Deste Mundo!
Quem é que não deseja ser feliz?
Sem dúvida essa será uma pergunta ociosa, se olharmos os grandes anseios das pessoas.
Todo mundo deseja a felicidade.
O que acontece é que a nossa sociedade provém de algumas culturas ancestrais que estabelecem que Deus gosta dos que sofrem. Parece que nós somos fadados ao sofrimento.
No século XVIII para XIX, na Europa, surgiu uma doutrina deísta que afirmava ser a doutrina deísta independente.
Por que independente? Porque ela pregava uma independência de Deus em relação à
Sua criatura. Dizia que Deus, depois de haver criado o ser humano, viajou para os altos céus e nos deixou na Terra, nos deixou aqui, na Terra, à mercê dos nossos próprios caprichos e nunca mais veio ter conosco.
Por isso, havia essa independência de Deus e nós. E, porque nós fomos deixados na Terra, ficamos à mercê dos nossos
próprios caprichos, ficamos por conta de nós mesmos.
E, por causa disso, muita gente passou a afirmar que sofrer é uma contingência da vida material. Deus gosta do sofrimento.
Aqueles que sofrem, que choram, são esses os mais gostados de Deus. É um equívoco interpretativo.
Nós temos um Pai, que é o mais rico de todo o Universo. Ele é o dono do Universo. Ele é a Inteligência que criou o Universo
e nós somos Seus herdeiros.
Como é que o filho de um fazendeiro aqui na Terra se conformaria em ser pobre e não rico como seu pai, e não usufruir das
belezas, das benesses, da riqueza de seu pai?
Nós somos os filhos do Grande Autor do Universo. Somos herdeiros das constelações, somos herdeiros das estrelas, somos
herdeiros dos mundos que giram na imensidão. Nosso dever é querer ser feliz, é buscar a felicidade.
Naturalmente que não pensaremos como os deístas independentes que Deus nos situou aqui e desapareceu do nosso convívio. Nunca.
Deus está presente em cada um dos nossos momentos, nas nossas lágrimas e nos nossos sorrisos. Deus está aqui, em cada
espaço nosso.
E é dessa forma que há felicidade que pode ser desenvolvida aqui na Terra. Há felicidades que podem ser construídas aqui
na Terra.
É claro que, sendo a Terra um planeta de provas e de expiações, um planeta cheio de relatividades, nós não podemos pensar
numa felicidade absoluta. Porque a Terra não é um planeta absoluto, é um planeta relativo.Somos nós, seres relativisados
pelo nosso grau de aprimoramento, pelos nossos níveis de imperfeição.
Então, é óbvio que na Terra jamais encontraremos uma pessoa que usufrua de felicidade total.
Encontramos alguém que tem dinheiro, muito dinheiro, mas não tem saúde. Encontramos outras pessoas que têm saúde,
muita saúde, mas não têm dinheiro.
Encontramos alguém que mora bem, mas carrega problemas familiares tremendos. Encontramos alguém que mora no
gueto, que mora na favela, mas a família é toda irmanada, é toda unida.
Existe isso na Terra. Não há como imaginarmos aqui, uma felicidade sem jaça, uma felicidade sem ganga, uma felicidade sem
impurezas. Daí, admitirmos que seja este um mundo de provações e de expiações.
No entanto, aprendemos com a vida imortal, que nós poderemos ser tão felizes quanto a Terra permita que sejamos.
Nós podemos ter a felicidade de estudar. Como é bom saber! Desvendar esse grande continente da ignorância e passar a
dominar conhecimentos, fazendo luz no próprio juízo.
Como é bom ter cultura! Alguém poder viajar, conhecer outros países, outras maneiras de viver. Como é importante olharmos um quadro e identificarmos o autor, a escola, se é um quadro clássico, se é um quadro barroco. Como é boa a riqueza
da cultura!
Isso tudo é felicidade deste mundo. Felicidade que nós podemos desenvolver aqui neste mundo. E por que não vamos fazêlo?
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Quando nós conseguimos identificar um texto, se é romântico, se é parnasiano, uma tela, uma arquitetura, nós nos sentimos
gratificados. Valeu a pena ter estudado tanto, ter lido tanto, ter viajado, ter conhecido.
Como é bom nós comermos bem! Comer bem não é comer muito. Comer o que seja saudável, o que seja saboroso, aquilo
que nos faça bem à saúde e de que gostemos.
Como é bom morar bem! Num bairro que nos agrada, numa casa que nos agrada, onde haja conforto. Felicidade que nós
podemos desenvolver aqui na Terra, desde que trabalhemos, desde que nos esforcemos, desde que cavouquemos essa
seara da busca do bem-estar.
Não é crime buscar viver melhor, não é pecado querer viver melhor. Ninguém será condenado por querer melhorar de vida,
melhorar seu padrão intelectual, financeiro, econômico, social.
A grande questão é que a felicidade mais ampla não é propriamente essa de nós buscarmos essas coisas imediatas.
Aqui na Terra, nesta vida, neste mundo, nós podemos desenvolver amigos, criar amigos, desenvolver amizades.
Como é bom ter amigos! Como é bom ser amigo de alguém!
Existem amigos nossos que são mais importantes, na pauta da nossa vida, do que muitos familiares; nos entendem melhor,
conversamos melhor. Há abertura para tudo que queiramos conversar.
Como é felicidade ter amigos e ser amigo, aqui na Terra!
Mas, é importante também a família. Poder ter uma família, viver numa família, formar uma família.
Quantas bênçãos, quanta honra nós temos neste mundo, quando conseguimos formar a nossa família, viver na nossa família.
Aconchegado aos nossos irmãos, pai, mãe, aos primos, aos avós, aos filhos, quando os temos.
Com que felicidade nós vamos atravessar os dias do mundo, as dores, as enfermidades, as dificuldades. Tudo isso vai ficando
em segundo plano, quando nós temos a felicidade dos seres queridos à nossa volta, dos amigos. Quando desafiamos a
ignorância e estabelecemos conhecimento em nossa cabeça, em nosso juízo.
Mas, como nós podemos ser felizes neste mundo, enquanto olhamos a nossa volta tanta gente infeliz, tanta gente desgraçada? E nos damos conta de que nós poderíamos intervir.
Há situações que dizemos: Isto é obra do governo.
E é, temos que saber distinguir uma coisa da outra.
Mas, há situações em que admitimos que, naquele caso, o governo somos nós.
Alguém que more na nossa rua e que precise tanto de ajuda. Não haverá tempo de mandarmos uma comunicação para o
governo central, do país, do nosso Estado, da nossa cidade. Nós podemos agilizar.
Ajudar alguém a comer, alguém que passa fome. Ajudar alguém a ir à escola, alguém que não tem recursos para ir à escola,
prover material escolar. Ajudar alguém a ir ao médico, ao serviço público de saúde que seja, onde ele exista, onde ele funcione.
Não nos custa nos transformarmos em instrumentos de Deus para outras pessoas.
Quantos são felizes na Terra quando doam sangue. É uma coisa tão simples, mas tão complicada.
Por acomodação, por medo, por fantasias, por mitos, muita gente não gosta de doar sangue. Há aqueles que doam até
órgãos, e fazem transplante de medula, e oferecem um rim a um familiar.
Como é bom ser feliz, aqui na Terra, sem esperar felicidade no reino dos céus, depois da morte, porque aprendemos que a
felicidade maior não é propriamente aquela que a gente vivencia para nós, é aquela que a gente vivencia doando aos outros.
Tudo quanto nós doamos aos outros é o que verdadeiramente pertence a nós, e o que tentamos guardar, reter, armazenar,
é o que perdemos.
Por isso, nós podemos ser felizes, neste mundo, usufruindo as coisas materiais e servindo a Deus acima de tudo.
Raul Teixeira
Fonte: feparana.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Espiritismo e Superioridade das Raças

Uma perspectiva espírita com base na Lei da Reprodução
Se um homem ou um grupamento reformado construirão um mundo melhor,
se estabelece aí um processo dialético, pois um mundo melhor também possibilita a formação de homens mais integrais, mais completos psicológica e socialmente falando, sem “superioridades” advindas de um nacionalismo equivocado ou de intentos genéticos ou científicos desencadeados pelo orgulho e
pelo egoísmo.

Analisando de maneira mais pormenorizada aspectos atinentes à chamada Lei de
Reprodução, mormente os relativos ao aperfeiçoamento das raças e aos obstáculos à reprodução humana, o notável equilíbrio no entendimento dos Espíritos mais
uma vez fica evidente. Em tempos de discursos de ódio, da defesa da intolerância
e do infeliz avanço de grupos defensores de uma superioridade racial ou política
que, em verdade, não existe, “O Livro dos Espíritos” nos direciona ao entendimento que é possível o aperfeiçoamento do homem, mas não nos padrões de
uma superioridade étnica ou intelectual que, por certo, geraria ainda mais castas
e seus privilégios, opressões, nacionalismos ufanistas e preconceitos além daqueles com as quais nós já nos confrontamos.
O aperfeiçoamento das raças no orbe, no entendimento dos Espíritos, entretanto, é um horizonte passível de ser alcançado
pelos encarnados, através do avanço da Ciência, pois “tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um
instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins” (questão 692) [1]. Desse trecho podemos depreender que há uma
dupla ideia de aperfeiçoamento implícita na resposta da Espiritualidade: os Luminares se referem, concomitantemente, ao
avanço moral e ao intelectual, pois “sendo a perfeição a meta para que tende a Natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus” (questão já citada).
Essa compreensão, então, já nos oferta um entendimento diferenciado da ideia de “superioridade” ou “raças perfeitas”:
o objetivo pleno da evolução humana (e sabemos que essa evolução se processa através dos sucessivos ciclos reencarnatórios) se dá nos dois aspectos – o do comportamento e o do conhecimento. Civilização ou grupamento humano que
avançar apenas intelectualmente tende, como já visto ao longo da História, à tentação da opressão diante das demais; cai
fácil na armadilha do totalitarismo e do imperialismo. Talvez não seja possível aferir que o inverso também se dê – pois
dada nossa estatura evolutiva, ainda não tivemos uma civilização ostensivamente moralizada a despontar no cenário do
orbe terrestre.
Houve, sim, períodos na História, como na Grécia Antiga, como no Renascimento, ou ainda diante do advento do Evangelho
de Jesus como código de conduta, em que Espíritos contribuíram com o avanço da moral – e entre eles, claro, Jesus, o Maior
entre todos; foi ele que impactou toda a legislação do Ocidente com seus conceitos e exemplos.
Mas a rigor, podemos dizer que não sabemos, portanto, como seria a postura e o impacto de uma civilização ou nação amplamente moralizada no mundo, diante das demais. Há, em qualquer grupamento, uma heterogeneidade de posturas, de
condutas, embora o influxo de outra Lei Moral importante – a do Progresso – já tenha influenciado bastante essas condutas
e legislações ao longo da História, e novamente citando, o Evangelho como o mais poderoso destes influxos de moralização coletiva.
O fato é que o aperfeiçoamento das raças animais – e Allan Kardec inclui, na mesma questão 692, ainda, os vegetais – ele
é possível, mas dentro do equilíbrio necessário à natureza, e não por força de interesses geopolíticos ou geoeconômicos
as mais das vezes, escusos. Por isso citamos que há um “equilíbrio” na forma como os Espíritos abordam o assunto, visto
que mesmo aquele que opera por puro interesse pessoal ou de casta já, de certa forma, contribui para a construção do
conhecimento.
Na questão 692, Kardec quer saber se aperfeiçoar uma raça é contrário às Leis da Natureza; sabemos, então, que não. Já na
692-a, o Mestre de Lyon desdobra a pergunta – como era seu estilo didático de entrevistador e pesquisador – e, nesta, ele
quer saber qual o mérito do homem que emprega esforços para a melhoria das raças, mesmo que seja por um sentimento
pessoal, e não coletivo. “Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize?” [2], respondem os
Espíritos, com grande perspicácia e sinceridade.
O homem que se dedica aos misteres do aperfeiçoamento do próprio homem, então, exercita o desenvolvimento da inteligência, e aí está um mérito; porém, os Espíritos pontuam que o correto seria tornar esse mister “meritório pela intenção”
[3]
. A nobreza de intenções, diante dessa ótica, é que gera o maior merecimento. Aí está a distância da superioridade real em
relação a uma superioridade apenas econômica ou intelectual. A gênese de distorções sociais hediondas como o nazismo
– ou mesmo o nazifascismo – reside nesse ponto. As distorções religiosas, como as que resultaram na inquisição, durante
a Idade Média, idem. Não raras vezes, lecionaram os Espíritos sobre a importância e a grandeza do desinteresse pessoal,
situando o aspecto contrário, ou seja, o interesse comezinho como “sinal mais característico da imperfeição” [4].
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Os idealizadores do pensamento nazista, lá nos anos 30 do século passado, ou mesmo antes dele, valeram-se na ideia de
uma “raça superior” e na possibilidade de sua geração “em laboratório”, ou a partir de experimentos políticos, bélicos e sociais e que resultaram tragicamente no holocausto. Tudo começa com discursos supremacistas numa cervejaria de Munique,
discursos de ódio e orgulho, que começam a arregimentar seguidores – e o resto da História já sabemos.
Então sabemos, pela Doutrina Espírita, que uma superioridade étnica dessa ou daquela raça não é possível – posto que são
os “mesmos Espíritos que voltaram, para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição” (questão
689) [5]. Ou seja, pelo mecanismo reencarnatório, o “ariano puro”, alto, olhos azuis, poderá vir em nova roupagem física como
um humilde esquimó, de porte físico acanhado, ou como um ágil integrante de uma tribo africana – e vice-versa. Aí a Inteligência Suprema, situando cada um nas suas necessidades evolutivas e gerando o já citado influxo da Lei do Progresso,
via Lei de Reprodução.
Não será através de experiências de laboratório com o objetivo de atingir uma hipotética “superioridade racial” – e consequentemente política e econômica – que a humanidade ou parcela dela irão evoluir, embora focos isolados de conhecimento
possam ser gerados. Como citado, há que se considerar o fator da geração da moral, via mecanismo da reencarnação, em
experiências dentro e fora da carne. Nesse sentido, Irmão José assevera que “na necessidade de se reproduzir, o ser opera a
elaboração da forma, aprimorando-a, e, ao mesmo tempo, amplia suas possibilidades de renascimento através de sua descendência” [6].
O autor espiritual, através da pena psicográfica de Carlos Antônio Baccelli, também assevera que a evolução acontece de
maneira concomitante na experiência física e também na erraticidade: “o que o Espírito conquista no Mundo Espiritual se lhe
incorpora ao patrimônio perispiritual – aquisição que haverá de inferir na formação de seu novo corpo sobre a Terra. Antes,
pois, de afirmar que o homem herda do homem, diríamos que o Espírito herda do Espírito” [7].
Seguindo esta linha de pensamento, o nobre professor e filósofo José Herculano Pires, em seu “Curso Dinâmico de Espiritismo”, também teceu ensinos importantes sobre conceitos acerca de hereditariedade, superioridade e Lei de Reprodução.
Herculano entendia justamente que o problema da Genética no Espiritismo está, nessa perspectiva, ligado ao princípio da
reencarnação.
“Os críticos da Doutrina denunciam suposto conflito entre a herança biológica e o controle espiritual na formação do novo
corpo. Entendem que o determinismo da hereditariedade cria dificuldades ao desenvolvimento do esquema programado
para a nova encarnação”, aponta ele [8], para quem opositores do Espiritismo alegaram que o temperamento e as condições
biopsíquicas e biofisiológicas de um eventual nascituro “não estariam sujeitos às exigências reencarnatórias das provas e
expiações que o Espírito teria de enfrentar”.
Herculano não concordava com essa visão limitada, pois para ele, seriam objeções oriundas de um antigo conceito dualista
do homem, que separavam, até então de maneira absoluta, os elementos corporais dos espirituais. O Espiritismo veio trazer
novo entendimento, ao demonstrar que “Espírito e matéria se conjugam, como energia estruturadora e massa estruturável,
subordinando-se, portanto, a matéria ao Espírito” [9].
As concepções, portanto, da Espiritualidade esclarecida sobre toda essa concepção do que é ou não superior em termos de
raça ou etnia, precisam ser vinculadas ao entendimento dos Padrões Maiores da Vida, ou seja, da transcendência, da nobreza
de intenções e sentimentos, do padrão moral a ser alcançado pela autotransformação.
E aí, entendemos, claro, que se um homem ou um grupamento reformado construirão um mundo melhor, se estabelece aí
um processo dialético, pois um mundo melhor também possibilita a formação de homens mais integrais, mais completos
psicológica e socialmente falando, sem “superioridades” advindas de um nacionalismo equivocado ou de intentos genéticos
ou científicos desencadeados pelo orgulho e pelo egoísmo. A formação do homem, potencializada pelas diretrizes transcendentes do Evangelho, é que gerará a superioridade real e conduzirá ao mundo de regeneração, sucessor natural do plano de
provas e expiações, aos quais atualmente ainda seguimos vinculados.
Juvan Neto
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Fonte: comkardec.net.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Espiritismo Progressista
O termo progressista, é apropriado e oportuno, na carta de apresentação
do Espiritismo ao nosso tempo, para figurar como proposta que satisfaz
a exigência de combinar o progresso moral e o progresso material, com o
cultivo de sentimentos e a educação do pensamento, a fim de promover
uma espiritualidade livre e aberta combinada com uma racionalidade criativa e sem preconceitos.
Nestes primeiros anos do século XXI constata-se que em certos setores do
movimento espírita internacional o termo “progressista” tem sido usado com
notável frequência, adicionando este adjetivo ao Espiritismo. E registramos
isso com especial complacência porque essa disposição sempre nos acompanhou em nossa forma de entender o perfil filosófico, sociológico e ético da
doutrina kardecista.
Não há dúvida de que a noção de progresso, tanto na ordem espiritual quanto na material, permeia a totalidade dos textos
básicos que deram origem ao Espiritismo, seja nos conceitos expressos por Allan Kardec ou nas mensagens transmitidas
pelos Espíritos. A compreensão de Deus e do Universo, do Espírito e da matéria, da evolução geral, da vida e do ser humano,
da formação das sociedades, bem como a confiança no progresso incessante, é o que dá sentido e significado à existência
e à própria evolução, e ao inevitável impulso de alcançar estágios mais adiantados na conquista dos passos sucessivos e
superiores, no caminho infinito de aperfeiçoamento.
A Lei do Progresso foi apresentada por Kardec em “O Livro dos Espíritos” como uma das referências essenciais dentro do
reino da evolução universal. Aplicado especificamente ao homem, afirma que ele progride sem cessar, sem qualquer possibilidade de retrocesso, e que a crença de que pode haver regressão é aparente, um erro de perspectiva, uma vez que
observando-se o todo, sempre se constatam os avanços.
No desenvolvimento deste importante tema, Kardec considera essencial fazer a distinção entre o progresso intelectual e o
progresso moral, reconhecendo que ambos dão apoio um ao outro, embora nem sempre marchem juntos, o que deve ser
sempre levado em conta na avaliação das diversas formas adotadas pelos comportamentos dos indivíduos e das sociedades.
Para o fundador do Espiritismo não havia nenhuma dúvida: sem negligenciar o elemento intelectual, o que dá o tom dos
verdadeiros avanços é o componente moral, tanto que é ele que condiciona o escopo do progresso social da humanidade
como um todo.
Não poderia, pois, um sistema de pensamento como o Espiritismo, que tem o progresso como uma de suas coordenadas determinantes, deixar de se identificar como uma opção progressista, uma qualificação construída etimologicamente a partir do
termo progresso, que lhe serve como raiz e que denota, em um sentido geral, tudo o que avança ou que favorece o progresso.
Falar de Espiritismo progressista equivale dizer que o kardecismo se assume como uma concepção dinâmica, atual, avançada, aberta aos adiantamentos do conhecimento geral, disposta ao diálogo intercultural, sensível às necessidades materiais
e espirituais dos seres humanos, e jamais como uma concepção estática, conservadora, imóvel, fatalista, mística, fechada
na crença de ser ele o depositário de verdades completas ou definitivas, alienadas, portanto, da própria noção de progresso
eterno.
Assim, o termo progressista, é apropriado e oportuno, na carta de apresentação do Espiritismo ao nosso tempo, para figurar
como proposta que satisfaz a exigência de combinar o progresso moral e o progresso material, com o cultivo de sentimentos
e a educação do pensamento, a fim de promover uma espiritualidade livre e aberta combinada com uma racionalidade criativa e sem preconceitos.
Um aviso, no entanto, é essencial. É conveniente dissociar o uso do vocábulo progressivo aplicado ao Espiritismo, de qualquer
viés de natureza ideológica que possa gerar confusão, especialmente com o uso dado ao termo por certas correntes políticas
ou partidárias contemporâneas, e que resulta comumente em manipulações sectárias e distorcidas. E isso deve ser muito
claro. Em sua autêntica visão filosófica, sociológica e ética, o Espiritismo é progressivo porque sua razão de ser é alimentada
por uma disposição natural para promover o progresso moral e intelectual dos indivíduos e da sociedade como um todo,
animado pela convicção esperançosa e otimista de que o caminho evolutivo da espécie humana, impulsionado pela força
transcendente do Espírito, aponta inexoravelmente para um mundo melhor, mais livre, justo, igualitário, fraterno e amoroso.
Um Espiritismo progressista corresponde plenamente ao que Kardec certa feita chamou de Espiritismo humanitário; ou ao
Espiritismo dialético que Manuel Porteiro tanto defendeu; ele, igualmente, está em perfeita harmonia com a caracterização
do laico, livre pensador, racional, humanista, plural, progressivo, – sem nunca esquecer de seu caráter genuinamente kardecista – que identifica parcelas amplas e variadas do movimento espírita contemporâneo, que podemos abrigar sob o guardachuva comum de um Espiritismo avançado ou Espiritismo de vanguarda.
Fonte: comkardec.net.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Você Tem Dificuldades na Prática Da Reforma Íntima?
Lutar ou não? Essa indagação muitos encarnados se fazem a fim de avaliar a utilidade
do complexo empreendimento da reforma íntima.
O sofrimento lhes será inevitável, pois os seus conflitos internos estarão em ebulição e
não bastará a aparência para concretizar verdadeiramente qualquer modificação substancial.
Um dos primeiros entraves a ser removido é a ausência ou a dormência da autocrítica.
As pessoas, de um modo geral, julgam-se isentas de avaliações ou se concedem o
benefício da dúvida, o que dificulta ou impede o reconhecimento dos seus erros e dos
desvios de toda ordem, muitas vezes a movimentá-las com frequência no cotidiano.
Não que todos os seres humanos considerem-se perfeitos. Expressam aos outros que não o são, por certo; intimamente,
porém, acham que são menos errados que o seu vizinho, portanto, mais perfeitos que o próximo. Aí está a chave inicial do
insucesso na reforma íntima.
A persistência do indivíduo no descobrimento dos próprios defeitos ampliará consideravelmente o âmbito de possibilidades
de êxito. Somente quem sabe os males que possui, pode curá-los. A ignorância é um sério entrave na renovação interior.
Forças negativas produzem reações similares. Cultivar maus sentimentos, portanto, cria um universo contraproducente ao
encarnado.
Abrindo o coração para o bem, estará tecendo condições para um envolvimento positivo e, com isso, surgirá a possibilidade
de ouvir críticas e estabelecer o diálogo acerca dos problemas que cercam sua personalidade e seu modo de agir.
Após ter assimilado o processo de autocrítica, o segundo passo será agir com sinceridade. De nada adianta enganar-se na
reforma íntima, porque se assim o fizer ela não será autêntica.
A sinceridade prevê a vontade de ouvir críticas para poder solucionar problemas, não com o sentido de retorsão ou revanche.
Quem critica pode estar ou não no mesmo processo. Se estiver, sua censura será fraterna, com o objetivo de esclarecer e não
de ferir, tendo por pressuposto a mansuetude e o amor, príncipe dos sentimentos cristãos.
Caso não esteja, ainda assim, será a objeção recebida com naturalidade e incidirá o perdão sobre aquele que não soube
expressar-se ou mesmo assacou uma inverdade.
Uma terceira dificuldade a ser enfrentada é a bagagem secular de erros e mazelas que o Espírito traz consigo ao longo do
seu processo evolutivo. São fatores determinantes para a sua maior ou menor resistência ao processo de reforma íntima.
Não se trata de uma desculpa, nem de uma justificativa excludente, mas somente de mais um entrave na sua luta por um
progresso interior.
Obstáculo implacável constitui o maior ou menor desapego aos valores cristãos. Sem fé, não há força interna que seja capaz
de levar o encarnado ao áspero combate que irá travar consigo mesmo, visando produzir, com eficácia, a sua reforma íntima.

Fonte: Livro “Fundamentos da Reforma Íntima”, de Abel Glaser, pelo Espírito Cairbar Schutel.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Aconteceu talvez o que não esperavas.
O lado contra te ironiza.
O sentimento ferido te aborrece.
Entretanto, reflete nas bênçãos que a Divina Providência já te concedeu e procura sorrir.
Não te indisponhas com ninguém.
Continua trabalhando e servindo em paz.
Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo,
é que se manifesta, mais claramente, a voz de Deus.
Emmanuel
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O que acontece por aí...

O QUE É MAIS IMPORTANTE QUE ENSINEMOS ÀS CRIANÇAS?
Mergulhados em tanta confusão deste momento histórico, muitas vezes não
sabemos como lidar com a Educação dos pequenos... A FILOSOFIA PODE
AJUDAR!
Nesse vídeo afilósofa e professora Lúcia Helena Galvão nos fala o que os
sábios de várias tradições nos deixaram como legado para a Educação.
https://www.youtube.com/watch?v=hMluhX4Gp4M

O Portal Raízes tem com lema, o humanismo, a sociologia, a psicologia, o comportamento,
as saúdes: física, mental e emocional; o meio ambiente, a literatura, as artes, a filosofia…
não apenas em esfera brasileira, mas numa visão universal.
As publicações do Portal Raízes são selecionadas com base no conhecimento empírico
social e científico, e nos traços definidores da cultura e do comportamento psicossocial
dos diferentes povos do mundo, especialmente os de língua portuguesa. Nossa missão é,
acima de tudo, despertar o interesse e a reflexão sobre a fenomenologia social humana,
bem como os seus conflitos interiores e exteriores.
Indicação de Leitura: Um Brinde às Mulheres Barulhentas Que Não Tem Medo de Dizer O Que Pensam
https://www.portalraizes.com/um-brinde-as-mulheres-barulhentas-que-nao-tem-medo-de-dizer-o-que-pensam/

Dica de Livro:

A Mulher Que Escreveu a Bíblia
A mulher que escreveu a Bíblia, de autoria de Moacyr Scliar, foi publicada pela
primeira vez em 1999 e, no ano seguinte, levou o Prêmio Jabuti na categoria Romance. A edição que li para esta resenha foi publicada pela Folha de S. Paulo na
Coleção Literatura Ibero-Americana.
O romance conta a perspectiva de uma mulher que, após se submeter a sessões
de terapia de vidas passadas, acredita que foi uma das esposas do Rei Salomão. A
partir dessa descoberta ela escreve, então, um relato detalhado de sua experiência
de uma existência anterior, com base em suas visões desse passado.
Com uma linguagem fluida, cômica, que mistura de forma convincente e harmônica
um vocabulário mais rebuscado, fazendo referência à época histórica, e várias expressões contemporâneas, o texto oferece uma leitura muito agradável.

Para a Criançada!
Jogos educativos e interativos para jogar online, para crianças do ensino fundamental e médio, também para adultos.Descubra jogos para aprender, rever
conteúdo, melhorar as habilidades digitais e reforçar o aprendizado da escola
e de casa.
https://www.coquinhos.com/
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