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Editorial
Renovando a Esperança
Estamos vivenciando um momento conturbado em nosso orbe terrestre. Diríamos que estamos atravessando a noite escura
dos valores morais. Há tempos não precisamos mais abrir um jornal ou ligar a TV para vislumbrarmos cenas de violência,
conflitos de toda ordem, contendas inúteis que refletem o egoísmo, o orgulho, a indiferença e o desamor. Esse cenário no
qual estamos imersos tem nos causado, muitas vezes, uma sensação de profunda exaustão energética. Sintomas como
cansaço, indisposição, desânimo, incredibilidade no ser humano, visão pessimista do mundo e da existência como se a esperança “a última que morre” tivesse realmente ido embora definitivamente…
Joanna de Ângelis, no livro “Encontro com a paz e a saúde”, psicografado por Divaldo Franco faz toda uma análise do comportamento humano nos dias atuais e chega à conclusão de que as criaturas parecem anestesiadas pelo sofrimento, havendo perdido o rumo e a confiança num futuro melhor. De acordo com a benfeitora “como a sociedade está enferma e por
sua vez influi no comportamento individual este por sua vez é aglutinador do grupo social interdependendo-se mutuamente
em incessante fluxo de energias. Embora as soluções devam ser propostas pelos grupamentos, será no indivíduo que se
devem trabalhar as bases do ajustamento, das diretrizes do reequilíbrio, os valores éticos em benefício da sua saúde emocional, psíquica e moral(…) de modo a recuperar a saúde geral e salvar o planeta que padece a alucinação de seus habitantes”.
Embora a paisagem seja sombria e desconsertante, com as trocas fluídicas nos influenciando de forma integral, temos
urgência em melhorar nossas emanações individuais para influenciarmos o meio em que vivemos com um facho de luz da
esperança de modo a torná-lo mais ameno, mais dignificante. Primeiramente é necessário compreender que aTerra está
passando por esses reajustes para se chegar à regeneração. Os desastres, infortúnios, calamidades diversas fazem parte da
transição e nos trazem a oportunidade de servir mais, tornando-nos mais fortes, optando por viver de forma mais cooperativa ajustando também dentro de cada um de nós os valores morais necessários para ter equilíbrio suficiente para superação
dos desafios e sabedoria para viver neste contexto.
A querida mentora Meimei, através da mensagem psicofônica na Reunião de Convívio Espiritual do dia 16/06/2019, nos
presenteia com algumas diretrizes importantes para mudarmos o nosso comportamento quando as dificuldades surgirem.
Orienta-nos a manter a calma, a paciência por meio da prece, do esforço para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Convida-nos a desenvolver mais tolerância com o nosso próximo principalmente quando não concordamos com a opinião dele
silenciando para evitar conflitos e respeitando sempre. Ressalta ainda que não nos preocupemos tanto com os erros alheios
e sim com os próprios erros refletindo sempre ao final de cada dia como nos ensinou Santo Agostinho avaliando nossas
ações acerca do que fizemos e o que poderíamos ter feito de maneira diferente.
A Espiritualidade sempre tão cuidadosa com todos nós tem pedido muito para renovarmos a esperança em nossos corações. Não uma esperança passiva, apenas acreditando que dias melhores virão e que a paz e o amor irão reinar, mas esperar
servindo, orando, amando e instruindo. Esperar servindo é esperar com as mãos ocupadas no trabalho ajudando o nosso
próximo na escola da caridade, porque as boas ações fortalecem nosso espírito e transformam a realidade. Devemos também esperar orando. Muitas vezes nos desequilibramos e não conseguimos tampouco fazer uma prece. Daí a necessidade de
vigilância constante. Perceber a importância de se realizar o evangelho no lar para renovar a esperança na vida, na família,
no ser humano, para melhorar a convivência, para harmonizar o ambiente. Esperar orando é também colocar o coração em
oração em qualquer tempo e lugar para sentirmos amparados e confortados com o amor de Jesus. É elevar nosso pensamento seja para agradecer ou rogar força e sabedoria para vencer os momentos difíceis do caminho. É convidar Jesus para
fazer parte da nossa rotina.
“Amai-vos e instruí-vos” eis a essência do Espiritismo, frase encontrada no Capítulo VI (O Cristo Consolador) de O Evangelho
Segundo o Espiritismo. Esperar amando e instruindo é estudar e vivenciar o evangelho fazendo-nos solidários e misericordiosos com o nosso semelhante e também conosco. Esperar amando diz respeito a um amor incondicional. Esperar instruindo é não perder de vista o estudo das obras básicas do Espiritismo que estão consubstanciadas em: O Livro dos Espíritos,
O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese, assim como a vasta literatura espírita que descortina
um universo de possibilidades de novos conhecimentos filósoficos, cientificos e religiosos, auxiliando-nos na compreensão
da vida permitindo que aprofundemos em diversos temas propiciando o autoconhecimento necessário para avaliarmos se
nossas ações estão realmente condizentes com os ensinamentos do Cristo permitindo os reajustes necessários para aperfeiçoarmos sempre, objetivo maior de estarmos reencarnados.
Enfim, o convite é para hoje. Renovemos a esperança em nossos corações. Esperança de sermos melhores “melhores no
amor, melhores na dor, melhores em tudo”, como diz uma canção… E se porventura o sentimento de medo, tristeza ou
desânimo chegar e nos convidar ao repouso ou à imobilização não deixemos que a esperança esmoreça em nós. Continuemos esperando servindo, orando, amando e instruindo com perseverança e fé raciocinada, apesar de tudo.
Sigamos avante, pois O Divino Mestre Jesus segue à nossa frente.
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Símbolos do Natal
“Glória a Deus nas Alturas, Paz na Terra, boa vontade para com os homens.” (Lucas 2:14)
Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, cuja data foi retirada de uma festa popular pagã
existente na Roma antiga, e posteriormente oficializada pelo imperador Aureliano em 274
d. C. A finalidade era homenagear o deus sol Natalis Solis Invicti (Nascimento do Sol Invicto),
considerado a primeira divindade do império romano.
Com o triunfo do Cristianismo, séculos depois, a data foi utilizada pela igreja de Roma para
comemorar o nascimento do Cristo (comemorado fora da data real de seu nascimento), considerado como o verdadeiro “sol” de justiça.
A árvore natalina, é contribuição alemã, instituída no século XVI, com intuito de reverenciar a
vida; representada como os pinheiros, que conservam a folhagem verde no inverno.
O presépio nasceu com Francisco de Assis, no século XIII. As bolas e estrelas que enfeitam a árvore de Natal representam
as primitivas pedras, maçãs ou outros elementos com que no passado se adornavam o carvalho, precursor da atual árvore
de Natal.
A iluminação era a vela, depois, com o surgimento das lâmpadas elétricas coloridas, como um sinal de purificação, e as
fogueiras acesas no dia 25 de dezembro são uma referência ao Cristo, entendido como a luz do mundo.
A estrela que se coloca no cume da árvore é para lembrar a estrela de Belém, por ocasião do nascimento de Jesus.
A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O calvário constituía a vida.
Segundo a doutrina espírita, comemorar o Natal é vivenciar a vida exemplar e digna do Mestre, suas atitudes, seus exemplos
no dia a dia e não somente na comemoração do Natal. Viver com resignação, fé e esperança já é nosso símbolo de Natal,
pois representa para nós o esforço para vencer nossas imperfeições, para que no Natal do amanhã possamos comemorar
como homens de bem, vivendo a paz e o amor que o Cristo nos ensinou.
Fonte: correioespirita.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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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.

Caminho
Mostremos o caminho, ensinemos a caminhar, mas não obriguemos ninguém a seguir sobre os nossos passos.
Cada espírito tem a sua própria trajetória na conquista das experiências que lhe dizem respeito.
Não nos aflijamos porque observemos aqueles que mais amamos se distanciando de nós, ao enveredarem por perigosos
atalhos.
Em essência, esteja onde estiver, cada qual estará buscando a sua realização pessoal.
O anseio da descoberta é apanágio de todos os espíritos.
As palavras, por mais fiéis, nunca transmitem as lições que somente a experiência conseguirá, na linguagem inarticulada
da dor.
Para seguirmos juntos não teremos necessariamente que caminhar lado a lado; os caminhos paralelos acabam por se convergirem adiante...
Palmilhemos a senda que nos diz respeito, estendendo, além de seus limites, as nossas mãos em auxílio aos que avançam
pelas veredas que elegeram para si.
Afirmando ser o Caminho, Jesus não exigiu que ninguém o seguisse!
Compreendamos, assim, os companheiros que se afastam de nós e oremos a Deus pela sua felicidade, renunciando à
alegria de tê-los conosco na jornada que empreendemos.
Quanto a nós, perseveremos no cumprimento do dever que abraçamos, longe do qual estaremos sempre desnorteados em
nós mesmos, em completo desencontro com a Vida.
Fonte: Livro Lições da Vida
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:

Humberto Schubert e Dora Incontri

Tema: Presença de Deus
Assista na íntegra:
https://youtu.be/5QlZUNQSABw
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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.

Resistência Espiritual
Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão.
Quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de
açoites, começaram a orar, entoando hinos de confiança.
O mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia
noite ?
Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a planos de esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos
escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização, e tentam dominar as criaturas
empregando o terror, a perseguição, a violência. Quantos jovens jazem no cárcere das desilusões. da amargura, do remorso,
do crime? Através de caminhos desolados, ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro de sombras frias, há
mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas.
Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Os aprendizes do Evangelho, igualmente, sofrem perseguições e calúnias e em quase toda parte, são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, ou
tros esconderam-se fugindo à hora de sofrimentos; mas, os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas e, não
obstante as trevas insondáveis da meia noite da civilização, oram nos santuários do espírito eterno e cantam cânticos de
esperança, alentando os companheiros. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude
da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o
mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a
nascer, e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual.
Fonte: Livro Segue-me - Emmanuel | Psicografia Chico Xavier
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Progresso e Espiritismo
“Eu não sou quem eu gostaria de ser; eu não sou quem eu poderia ser,
ainda, eu não sou quem eu deveria ser. Mas, graças a Deus, eu não sou
mais quem eu era.”
			
(Martin Luther King Jr)
A ideia expressa por Martin Luther King é a do anseio por ser alguém melhor em comparação ao que se poderia ser, e ao
alívio pelo progresso já alcançado. O educador francês Allan Kardec, emérito codificador do Espiritismo, diz: “O homem,
tendendo à perfeição e tendo em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório, o homem libertase dele pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa
à medida que melhor compreende e pratica essa lei”.
Por lei natural entenda-se Lei de Deus, portanto, o progresso é da ordem natural, de fácil constatação e ninguém pode detê-lo, embora possa, às vezes, contribuir para atrasá-lo. Os Espíritos Superiores, e são superiores moral e intelectualmente,
porque aproveitaram as oportunidades que a vida lhes apresentou, não só confirmam o progresso como lei natural, como
ainda nos instruem dizendo que: “O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e
do mesmo modo; é assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros”.
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Surge, então, no esclarecimento acima, uma obrigatoriedade natural para o Homem, a de dedicar-se ao desenvolvimento de
si mesmo e também o dever natural de ajudar no progresso coletivo. E isso é para o seu próprio bem, embora, muitas vezes,
não o saiba ou não o aceite.
O progresso moral do Homem, que decorre do progresso intelectual, facilitando o entendimento do certo e do errado, tornao mais responsável pelos seus atos com o uso cada vez mais consciente do livre arbítrio, que também se desenvolve a partir
do progresso intelectual.
As diferenças humanas desembocam, então, na educação moral, individual e coletiva, que a sociedade humana deverá
desenvolver, obrigatoriamente, se quiser vivenciar uma sociedade mais justa e equilibrada, e isso será, necessariamente,
obra do tempo, ao que Allan Kardec propôs ao Espíritos Superiores a seguinte questão: O aperfeiçoamento da humanidade
segue sempre uma marcha progressiva e lenta?
– Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas; mas quando um povo não avança rápido o suficiente a
Providência provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma.
O grande educador, então, tece os seguintes comentários: “O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância,
porque tem de atingir o objetivo marcado pela Providência; ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais,
como as sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam durante séculos, explodem de repente e fazem desabar
o edifício apodrecido do passado, que não está mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações”.
Evidencia-se na resposta acima que a Providência Divina
acompanha todo o desenvolvimento das criaturas, com o mais
absoluto controle dos acontecimentos, levando em conta, inclusive, os maiores empecilhos ao progresso moral, que são,
na opinião dos Espíritos Superiores, o orgulho e o egoísmo.
A partir da individualidade humana, o orgulho e o egoísmo
avançam para os de raças e de classes, como também de nacionalidade, e por isso o progresso, em seus variados aspectos, fica circunscrito a determinado ambiente em detrimento
de todo o restante da humanidade.
Esta situação não durará muito tempo, mudará à medida que
o homem compreender melhor que além dos prazeres terrestres há uma felicidade infinitamente mais durável, a felicidade proporcionada pela consciência tranquila decorrente
da prática da solidariedade, que neutralizará as disputas e as
diferenças entre os seres humanos.
Os povos materialistas, que vivem somente a vida do corpo, aqueles cuja grandeza é fundada apenas sobre a força e a extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem.
Aqueles cujas leis egoístas retardam o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade
mata o egoísmo; mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles, porém, cujas leis se harmonizam
com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos.
O progresso humano, no entanto, não criará uma única nação, isso é impossível, uma vez que da diversidade dos climas
nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades; é por isso que sempre precisarão de leis
apropriadas a esses costumes e necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças nem faz distinção entre os homens
pela cor.
Quando a lei de Deus for a base da lei humana em todos os lugares, os povos praticarão a caridade entre si, como os indivíduos, de homem para homem; então, viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal a seu vizinho, nem viverão às
custas uns dos outros.
A civilização começa pelo indivíduo, que ao desenvolver-se, somente consegue completá-la quando no sentido moral, por
isso, suas leis são instáveis e frequentemente precisam ser modificadas ou ampliadas, para atender novos anseios éticos
morais.
Em relação ao nosso estágio de civilização, os Espíritos Superiores alertam que apenas tereis verdadeiramente o direito de
vos dizer civilizados quando tiverdes banido da sociedade os vícios que a desonram e viverdes como irmãos praticando a
caridade cristã.
Até lá, sois somente povos esclarecidos, que percorreram apenas a primeira fase da civilização.
É preciso, pois, educar-se moralmente, desde o berço, os membros da sociedade. Em família a obrigação é dos pais e em
sociedade, dela mesma, como um todo em relação aos seus membros.
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Porém, se percebe que os governantes não o conseguem e, às vezes, demonstram mesmo que não possuem vontade e interesse para tal, em função de diversos motivos que não vem ao caso analisar.
Surge, então, a necessidade do voluntariado nas causas que dignificam a natureza humana, e este já está sendo implantado,
aceleradamente, em nosso Planeta. Com muito pouco esforço se verifica isso, e à medida que vamos eliminando o egoísmo
presente em nossos espíritos, sentiremos a necessidade de colaborar direta e efetivamente na revolução moral que todos
ansiamos, e que depende de cada um de nós.
A Doutrina Espírita contribui para o progresso moral destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e
fazendo os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais encoberta pela
dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, preparar seu futuro. Ao destruir os preconceitos de seitas, de castas e de raças, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos.
Pensemos nisso.
Fonte: eusemfronteiras.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

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.

		

Qual é a Filosofia Espírita?		

					

			Humberto Schubert Coelho
Da compreensão geral de que o Espiritismo é ou tem uma filosofia surge a necessidade de explicitá-la. Os seus adeptos
reproduzem com acerto os seus aspectos filosóficos, e os separam com habilidade adquirida pelos estudos kardequianos
daqueles outros científicos e religiosos. E também o caráter filosófico de uma doutrina qualquer é sempre mais discernível e
menos controverso do que um seu possível elemento científico. Essas são razões pelas quais se fala numa filosofia espírita
com alguma segurança.
Entretanto, a academia possui no que tange à filosofia não menos exigências e regras do que às que competem à prática
das ciências. Afinal, então, o que é e como se sustenta a filosofia espírita? Tentaremos mais problematizar do que responder
a este questionamento.
Do ponto de vista da filosofia como especialidade, o Espiritismo apresenta-se como filosofia popular, o que equivale a dizer,
como razão argumentativa, mas não fundamentadora. Esta qualificação não precisa ser pejorativa, e mesmo algumas das
melhores filosofias tiveram um cunho acentuadamente popular, como em Voltaire, Rousseau e Nietzsche. É também uma
visão filosófica válida e oficial a de que a razão já está desde sempre em jogo com seus problemas específicos, e não pode
ou não requer fundamentação. Ainda assim, a maior parte do que se produziu sob o título de filosofia na história humana
destinava-se à fundamentação do conhecimento ou de julgamentos sobre questões de valor.
São mentes analíticas e interessadas na fundamentação das certezas a de Platão, a de Descartes, a Locke e a de Kant, alguns, portanto, dos maiores filósofos. Segundo estes, a atividade filosófica não se faz propriamente sem o esforço exaustivo
de sua própria crítica, de modo que qualquer filosofia digna do nome ou vai até as últimas consequências ou compra um método que já o tenha feito. Os bons filósofos populares o são por seu interesse prático (moral ou político), sem que dispensem
o concurso de uma boa base metodológica. E se Kardec foi um bom filósofo popular, o que acreditamos razoável afirmar,
devemos encontrar em sua prática os princípios de algum ou alguns filósofos mais analíticos, para não dizer sistemáticos
(nome que à época não soava bem).
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O primeiro indício de que Kardec não é um filósofo sistemático está em ele lançar mão de múltiplos conceitos e axiomas
sem os justificar. Semelhante atitude pode significar, como dito, tanto o descompromisso com a filosofia quanto uma adoção
prévia de métodos filosóficos bem estabelecidos. E não há a mais remota dúvida de que os conceitos e axiomas pressupostos por Kardec correspondem à visão eclética do saber filosófico de princípios do século XIX. Em primeiro lugar porque
todos esses pressupostos pertencem à ala ortodoxa da filosofia francesa, requerendo assim pouca ou nenhuma exposição
sistemática; em segundo lugar porque essas conquistas em especial eram classificadas como conquistas da ilustração e
todos os autores da época estavam habituados a assumir os elementos deste grande edifício eclético e enciclopédico como
ponto de partida. Pensadores tão importantes como Benjamin Constant, Madame de Staël e Tocqueville jamais se preocupam, assim como Kardec, em fundamentar o conceito de razão, ou analisar a constituição metafísica da liberdade. Ao invés
disto eles os tomam do poço da filosofia iluminista e os aplicam com habilidade de filósofos práticos aos seus interesses.
Para elencar alguns dos pressupostos essenciais da classe ilustrada francesa e/ou européia dos anos 1800 a 1840 podemos
citar resumidamente:
1- A fundamentação do pensamento por Descartes, com a respectiva separação entre o princípio pensante do princípio
material, a constituírem os modos de ser.
2- A ideia platônica de que a matemática corresponderia ao modus operandi da natureza. Noção renascentista que foi solidificada por Galileu, Bruno e Descartes.
3- O atomismo de Diderot, que copiando Demócrito e Epicuro postulou todas as leis da física como consequências das leis
que regem as partículas elementares.
4- A noção de liberdade como direito garantido por Deus, uma ideia cristã que se desenvolveu em séculos de teologia e
filosofia, casando-se com as noções gregas de liberdade e culminando no axioma da liberdade humana conforme Locke,
Voltaire e Rousseau.
5- A positividade da experiência como fundamento do saber, desenvolvida por Comte e imediatamente diversificada e
adaptada por inúmeros pensadores e cientistas.
Poderíamos citar outros pontos, mas isto só aumentaria o volume de uma defesa que consideramos suficientemente estabelecida.
Está claro ao filósofo contemporâneo que a segurança de algumas
dessas pressuposições foi duramente abalada, durante o próprio século XIX e especialmente no XX. O item mais controverso hoje é o da
equivalência entre matemática e natureza, ainda defendida com certa
ingenuidade por muitos físicos e francamente proibida pela filosofia da
ciência. O que se pode dizer hoje com sobriedade filosófica é que haja
alguma correspondência entre as leis que postulamos matematicamente e o funcionamento da natureza, mas precisar a exatidão desta
correspondência seria considerado uma postura dogmática.
Basta, contudo, o conhecimento do contexto histórico para lembrar
que a nova filosofia responsável por questionar as certezas iluministas
é de matriz alemã, e não estava plenamente acessível aos franceses
da primeira metade do século XIX. Apesar de estar entre os poucos
falantes de alemão da sociedade francesa da época, Allan Kardec provavelmente compartilhava da crença geral de seu povo a respeito dos
germanos: a de se tratarem de um povo grosseiro recém chegado às
raias da civilidade e que ensaiava suas forças intelectuais numa filosofia prolixa, mas essencialmente infrutífera.[1]
O posterior sucesso da filosofia alemã, com todo o seu aparato crítico, com a restauração da metafísica pelo Idealismo e com
as reviravoltas teológicas, marcou para sempre a face da filosofia, um fenômeno que o orgulho francês ainda digere com
atraso, apesar da grande influência de autores como Kant e Hegel sobre os franceses.
A filosofia sistemática viu sua tocha ser cedida da França para a Alemanha, e desta para o mundo globalizado do pós-guerra.
Resta saber em que medida isto depõe contra as filosofias práticas e populares.
Neste particular uma comparação entre Kardec e os outros filósofos populares franceses é indispensável. A maioria deles,
exatamente por ser popular, sofreu minimamente com a transformação da filosofia sistemática, e a popularidade dos pensadores políticos e religiosos, dos psicólogos e moralistas franceses continuou tão irretorquível sob a luz dos sistemas alemães
como quando em seu terreno natural do Iluminismo autóctone.
Redefinidos os fundamentos dos conceitos de razão e liberdade, sobre bases mais críticas e rigorosas, continuaram a viger
na esfera prática as conclusões e intuições sóbrias que a análise social e psicológica francesa ou inglesa haviam efetuado em
dois ricos séculos de modernidade.
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A filosofia atual se esforça por refinar a fundamentação metafísica e epistemológica da razão, de Deus, da liberdade e da
relação entre sujeito e objeto, etc., mas no campo prático e popular a maioria dos postulados iluministas continua a viger
como moeda válida de interpretação dos fenômenos naturais e sociais. Em muitos aspectos, mudaram os caminhos, mas
permaneceram os resultados da filosofia. É bem mais ingênuo ver algo de “errado” em Platão, por incompatibilidade de
seus métodos com os recentes, do que dispensar os métodos recentes na apreciação de trabalhos filosóficos pregressos; e
a história da filosofia continua a ser fonte de inspiração principal para os que pretendem reelaborá-la com vistas ao futuro.
Qual é, então, a base filosófica do Espiritismo, se o ecletismo espiritualista francês e o positivismo que o constituíram estão
agora em cheque? Precisamente a mesma base que continuou a sustentar as outras filosofias práticas e populares após a
substituição da Ilustração francesa, seu ecletismo e positivismo, pela filosofia crítica alemã.
Procurai então os defensores de Pascal, Voltaire, Rousseau, Staël e Tocqueville, e achareis o caminho para sustentar em
linguagem atualizada aqueles mesmos pressupostos que fomentam o método kardequiano. E os caminhos para essa revisão técnica da filosofia espírita podem ser muitos, como muitas são as correntes mais recentes. O pragmatismo de James,
a filosofia liberal e crítica de Popper e mesmo uma forma revisada da analítica existencial de Heidegger, como foi intentado
por Herculano Pires, podem ser boas soluções.
Particularmente, acho que a forma mais apropriada de releitura técnica da filosofia espírita seja a partir da Metafísica da
Subjetividade, uma variante eclética que se apropria de praticamente todas as outras correntes contemporâneas numa
forma ao mesmo tempo clássica e crítica da metafísica, permitindo a validade dos conceitos-chave de Deus, imortalidade,
razão e liberdade.
Fonte: http://filosofiaespiritismo.blogspot.com/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

						Ansiedade

										Leda Marques Bighetti
"(...) a ansiedade precede sempre a ação de cair (...)"
Ao ingressar o Princípio Inteligente no reino animal, está ele altamente enriquecido e apresenta registros das experiências
vividas arquivadas nas formas do instinto que se refletem nas atitudes sem raciocínio uma vez que não sofreram ainda nenhum burilamento sob os eflúvios do raciocínio, do amor integral, características estas dos estágios mais avançados do ser.
Esse Princípio Inteligente, ao alcançar o reino hominal, mostrará estados emocionais angustiantes, vazio ainda de objetivos
racionais, conscientes, planejamento, comparações, processos mentais mais elaborados que lhe permitiriam optar com
maior aproximação da realidade.
Tal situação não trabalhada no decorrer das existências permanecem, somando-se a inúmeros outros conflitos não enfrentados e podem alcançar a zona consciente sob forma patológica.
"(...) as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na Terra (...)" (1)
Desse modo, uma exteriorização que em pequeno grau representaria impulso evolutivo, passa a exteriorizar sintomas de
receios, vendo em relação a tudo insucessos e dores, atemorizando-se, recuando diante da vida, sintomas esses que normalmente se prendem a causas psicológicas inconscientes, nas quais os impulsos se apresentam impetuosos, sem equilíbrio, desordenados.
Isso caracteriza o quanto o homem é carente de construções psicológicas sadias, constatação que leva a que se entenda
porque o dinamismo espiritual reage de forma violenta, intranquilizando o ser.
"(...) Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si (...)" (1)
No atual momento, a ansiedade se exterioriza carregada das mais variadas nuances, representada por um estado de
tensão, aflições incontroláveis a se revelar como angústia, inquietude, insegurança, que levam o indivíduo a ter medo,
manter-se apreensivo, como que aguardando irreversível infelicidade, reações essas que atingindo um ponto máximo,
desembocam no pânico.
Os sintomas aparecem de maneira sutil, inexplicável. A insegurança vai se assenhoreando do mundo mental, em ângulo pessimista arrasador e que podem exteriorizar-se no corpo físico nas cefaleias, dificuldade para respirar, modificação
da pressão arterial, suores, tremores, contrações musculares, enfim, sinais complexos, variáveis em cada indivíduo com
tendência a fixar-se em algum órgão ou região do organismo.
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Traduz-se ainda em agitação, dificuldade do sono, falta de ar, sensação de aperto e desconforto psicológico intenso, sentimento de culpa sem causa aparente, no qual o indivíduo questiona-se sem encontrar respostas. Apavorando-se, descrê de
si, recua e sofre.
Tomar medicação de forma incontrolada e aleatória, é agir de modo irresponsável, sem lógica de profundidade. É necessário
sim que, com o auxílio e acompanhamento especializado, se avalie o processo ansioso, os sintomas, as possíveis origens
internas ou externas.
A medicação, se houver necessidade, só sob critério especializado, será útil, mas não será completa se o paciente não abrigar
em si vontade de reencontrar-se, renovando hábitos a serem elaborados no Bem, nos valores maiores da Vida, nas certezas
e confiança daquele que luta para superar-se. Empreender, portanto, realizações dentro de possibilidades pessoais nos fatores socioeconômicos que lhe são possíveis, consciente, que na ação de distender limites, cada um convive com o programa
que necessita e que a existência oferece a cada um a medida exata, para que na ação consciente se viva em paz.

"(...) se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa
santificante, mas por desesperado sem remissão (...)" (1)

Pelo estudado, percebemos haver reações ansiosas de fundo espiritual e que ao despertar na zona consciente, constituemse com características de difícil remoção, uma vez que refletem bagagem negativa a aguardar respostas, trabalhos construtivos a serem dinamizados pelo próprio ser, na reconstrução íntima.
Reações ansiosas superficiais, situações dessa atual existência, configurar-se-iam como de mais fácil remoção, uma vez que
seriam as respostas emocionais diante dos fatos cotidianos causados pela sobrecarga dos conflitos econômicos ou sóciofamiliares.
Desperto, surgida a situação sendo ela trabalhada, não é absorvida pelo psiquismo de profundidade, não se implantando na
alma sinais negativos devido a reação da estruturação dos novos valores.
Por não haver esse despertamento para trabalhar cada situação, de posicionar conscientemente diante dos desafios do existir, o processo ansioso passa a fazer parte da estrutura dinâmica do Espírito como condição inerente, em tonalidades mais
ou menos agravadas.

"(...) Opondo-se as inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da Natureza, em todos os setores do caminho
humano (...)" (1)

Ressalte-se que, ansiedade em pequeno grau, configurando-se como anseio, desejo, aspiração, planejamentos em sonhos
e metas a alcançar, é necessária ao impulso das realizações. Responde por fator construtivo com reflexos dinâmicos no desempenho individual.
Há, portanto, que se estar atento, consciente para identificar de que modo se apresenta, de onde provém, porque se está
ansioso: a origem é de estruturas espirituais inconscientes, isto é, não identifico causa real imediata próxima ou passada ou
é fruto dos fatores de superfície, fruto dos atritos normais do dia-a-dia.
Estar atento às variantes de uma profunda tristeza, tédio, inibição ao entusiasmo, exaltação repentina à alegria, variações,
alternâncias bruscas inconstância na forma de sentir e ser, lembrando que agora, na faixa hominal em que vige plenamente a
responsabilidade, cada qual passa a ser o artífice, o construtor do próprio destino, libertando-se ou não. Os desafios existem
para isso, com essa função.
1.

XAVIER, Francisco C. – pelo Espírito Emmanuel – Pão Nosso – FEB – Rio de Janeiro – RJ – 6ª ed. 1979 – lição 8 – pág. 27-28.

Subsídios:
ANDRÉA, Jorge – Dinâmica PSI – F.V. Lorenz Editora Petrópolis – RJ – 2ª ed. 1990 – pág. 112.

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

Ciência Espírita e Suas Implicações Terapêuticas - J. Herculano Pires
Sinopse:
Após a II Guerra Mundial, o homem iniciou o assalto ao infinito, com o sucesso do Sputnik e o lançamento das primeiras sondas espaciais. A descida do
homem na Lua e o conseqüente problema das comunicações revelaram a necessidade de utilização da telepatia e de outros fenômenos paranormais, para
a segurança das pesquisas espaciais. Provada e comprovada cientificamente
a natureza extrafísica da mente e do pensamento humano, revelou-se a estreita relação existente entre as pesquisas parapsicológicas e as pesquisas
espíritas. Neste contexto, o espiritismo é dotado de condições para sustentar a escalada sideral do conhecimento humano. Esta obra estuda a ciência
espírita e suas implicações terapêuticas, abordando diversos temas como: O
Desenvolvimento Científico, Desenvolvimento da Ciência Espírita, Princípios
da Terapêutica Espírita, Natureza Moral da Terapia Espírita, Tratamentos de
Vícios e Perversões, Motivos de Dificuldades nas Curas, Interpretações Errôneas da Homossexualidade, Psiquiatria Espírita, Os Imponderáveis da Cura
Espírita, Negros e Índios Terapeutas, Manifestações Espirituais de Crianças,
Perigos das Religiões Primitivas, e Situação Perigosa dos Médiuns de Cura.
Encomende seu exemplar em nossa livraria: https://bit.ly/37j8dJu

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.

								Homens

Aparência

A falta de uma consciência idealista, na qual predomina o bem geral sem os impulsos egoístas que trabalham em favor
do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. Para lográ la até a plenitude, faz se mister um seguro conhecimento
interior do homem, das suas aspirações e metas, bem como os instrumentos de trabalho com os quais pretende movimentar se.
Ignorando as reações pessoais sempre imprevisíveis, facilmente ele tomba nas ciladas da violência ou entrega se à depressão, quando surgem dificuldades e as respostas ao seu esforço não correspondem ao anelado. Incapaz de controlar
se, mantendo uma atitude criativa e otimista, mesmo em face dos dissabores, a liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia, cuja finalidade é permitir lhe extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas, em atentado cruel
contra a-quilo que pretende: o anseio de ser livre.
O homem livre, sonha e trabalha, confia e persevera, semeando, em tempo próprio, a feliz colheita porvindoura. Não se
pode conseguir de um para outro momento a liberdade, nem a herdar das gerações passadas. Cada indivíduo a conquista
lentamente, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá la.
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Esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida que a sua consciência idealista descortina e o seu
esforço produz. Meta a meta, ele ascende, fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando
pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de esperança e a sua conduta se permeia de paz. Lentamente, são retiradas as aparências do conveniente social, do agradável estatuído, do conforme desejado,
para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que realmente é. É claro que nos referimos às expressões de
engrandecimento que, normalmente, permanecem enclausuradas no íntimo sem oportunidade de exteriorizar se, soterradas, às vezes, sob sucessivas camadas de medo, de indiferença, de acomodação.
Muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo, tachados,
esses valores, pelos pigmeus morais, encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismos, pieguices,
fraquezas de caráter. Confundem coragem com impulsividade e força com expressões do poder, da dominação. Porque vivem sem liberdade, desdenham os homens livres.
Na consciência profunda está ínsita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a
reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Em realidade o homem é livre e nasceu para preservar este estado.
Não tem limites a conquista da liberdade, porquanto ele pode, embora não deva, optar por preservar ou não o corpo, através
do suicídio espetacular ou escamoteado, na recusa consciente ou não de continuar a viver. Não se decidindo, porém, em
preservar esse atributo, sustentando ou melhorando as estruturas psicológicas, sofre os efeitos do relacionamento social
pressionador, e tomba nos meandros da turbulência dos dias que vive.
Esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais como dos indivíduos proporcionam a anarquia, que se
mascara de liberdade, destacando se a violência de um lado e o conformismo de outro, sem um relacionamento saudável
entre as criaturas. Dissimulam se os sentimentos para se apresentarem bem, conforme o figurino vigente, detestando se
fraternalmente e vivendo a competição frenética e desgastante para cada qual alcançar a supremacia no grupo, agradando
o ego atormentado.Apesar de acumularem haveres pregando o existencialismo comportamental, esses vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem consciência ética, mumificados nas ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem.
Desencadeia se um distúrbio no conjunto social, que afeta o homem, por sua vez perturbando mais o grupo, em círculo vicioso, no qual a causa, gerando efeitos, estes se tornam novas causas de tribulação. Reverter o sistema injusto e desgastante,
no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem, e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é o compromisso
de todo aquele que é livre.
A desordenada preocupação por adquirir, a qualquer preço, equipamentos, veículos, objetos da propaganda alucinada; a
ansiedade para ser bem visto
e acatado no meio social; o tormento para vestir se de acordo com a moda exigente; a inquietação para estar bem informado sobre os temas sem profundidade de cada momento transtornam o equilíbrio emocional da criatura, arrojando a aos
abismos da perda da identidade, à desestruturação pessoal, à confusão de valores.
Homens aparência, tornam-se quase todos. Calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres enxameiam num contexto confuso, sem liberdade, no entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho como de
lazer, desmotivados e automatistas, sem rumo. Prosseguem, avançando — ou caminhando em círculo? — desnorteados na
grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora.
Fonte: Livro O Homem Integral
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 Segunda
		
»Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos
					
»Capítulo IX
					
»Possessos
					

		

Com Comentários de Miramez do Livro Filosofia Espírita XI

473. Pode um Espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo
animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo?
“O Espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um Espírito encarnado, cujos defeitos e
qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua,
conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um Espírito não pode substituir-se ao que está encarnado,
pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para sua existência material.”
Comentários de Miramez
Possessão - Cap 14
Quando julgamos que uma pessoa se encontra possessa é devido a uma junção das almas em torno
do corpo físico, pela força do mau entendimento das leis espirituais, que regem e sustentam a própria vida. Entende-se
a extensão da ignorância do desencarnado, que pretende - e muitas vezes o consegue - subjugar o encarnado aos seus
caprichos, pela sua presença irradiando ódio, pretendendo, na maioria dos casos, fazer justiça.
Foi para resolver este e outros problemas que o Mestre deu grande ênfase ao perdão e estimulou o esquecimento das
faltas, procurando abrir caminho para o amor, dentro da mais pura fraternidade. O conceito de amor com o Cristo cresce
na vertical para Deus, desfaz todas as barreiras que a violência edificou, faz desaparecer o orgulho e o egoísmo.
A Doutrina dos Espíritos surgiu por misericórdia de Deus, pelos canais de Nosso Senhor Jesus Cristo, objetivando levar o
homem a entender o Evangelho na sua pureza primitiva, facilitando a sua vivência pelos homens que desejam conhecer a
verdade e ser por ela libertados.
A possessão é trabalho de muito tempo que os Espíritos das trevas armam contra quem se encontra nas suas faixas de
paixões inferiores. Para se livrar desse turvamento mental, de quase inconsciência, o homem deve trabalhar na pureza de
seus sentimentos, para clarear as suas idéias, e modificar a sua vida, copiando, diariamente, a vida de Jesus. Ele é nosso
roteiro, é a nossa vida, é a nossa verdade. Se não passarmos pelos Seus conceitos de vida, se não respirarmos seu clima
de amor, se não passarmos a amar, dificilmente encontraremos o reino de Deus dentro de nós.
A possessão se dá quando os Espíritos malfazejos se identificam com outros, sejam encarnados ou desencarnados, na
altura de suas vivências, criando uma verdadeira calamidade no nosso mundo interno. Por isso, embora seja muito válido
“doutrinar” certas entidades pela palavra e pelos exemplos, somente nos livraremos de certas companhias espirituais,
consideradas por nós indesejadas, se mudarmos o nosso modo de pensar e de viver. Se se retirar um Espírito da companhia de alguém, e esse alguém continuar nos seus trajetos incompatíveis ao amor, a entidade pode voltar, trazendo consigo
outros Espíritos do mesmo naipe espiritual, piorando a situação do encarnado. Somente se livra de entidades malfeitoras
o homem que sai de suas faixas, pois a lei nos diz com propriedade que os semelhantes atraem os semelhantes.
A possessão não acontece “de um dia para o outro”; quando se faz notar, já faz tempo que os Espíritos alimentam as mesmas idéias. Notamos, diariamente, milhares de criaturas em perfeita simbiose de trevas com trevas, numa troca permanente de magnetismo inferior, daí surgindo, muitas vezes, variadas enfermidades tanto no corpo físico quanto nos corpos
espirituais que vibram com mais intensidade.
Os nossos pensamentos buscam os seus iguais onde quer que seja, enviados pela nossa vontade; é o “Batei e abrir-sevos-á”, é o “Buscai e achareis”. Certamente que já nascemos no mundo dos encarnados com certas deficiências psicossomáticas, como é o caso do sistema nervoso, que nos dias atuais, se mostra, em quase todas as pessoas, susceptível às
alterações; e é por ele que geralmente os Espíritos inimigos se aproximam, dada a sua sensibilidade, passando a perturbar
o encarnado.
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O Evangelho Segundo o Espiritismo nos dá o ponto de equilibro espiritual, através de límpida mensagem do apóstolo
Paulo - “Fora da caridade não há salvação”. É preciso, entretanto, que se entenda o que é caridade, para consigo e para
com o próximo. Devemos cuidar mais de nós mesmos, sem deixar esses cuidados se cristalizarem em egoísmo ou exaltação da nossa própria personalidade.
Os possessos são egoístas, por lei universal, que dá a cada um o que procura. E nós procuramos a possessão pelos pensamentos, pelas idéias, pelas palavras e certamente, pela vida que levamos. Se mudarmos por dentro, a vida, por fora,
copiará os nossos impulsos íntimos. O céu e o inferno estão dentro do nosso coração. Acharemos o que procuramos, é a
afirmativa de Jesus. Despertemos para o amor, que esse amor passará a morar em nós, para a nossa felicidade.

474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois Espíritos no mesmo corpo, pode a alma
ficar na dependência de outro Espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a acharse, de certa maneira, paralisada?
“Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem
que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos.”
O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por
natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo, no seu corpo. Visto que, nesse sentido, não há
demônios e que dois Espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da
ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta
em que uma alma pode achar-se com relação a Espíritos imperfeitos que a subjuguem.
Comentários de Miramez
Possessos - Cap 15
A palavra possesso é apenas força de expressão, de sorte a entendermos uma profunda simbiose
de dois Espíritos que se afinizam. Os dois têm muito em comum, igualdade de sentimentos nos seus
roteiros percorridos e a percorrer.
Existem as sessões de desobsessão nas casas espíritas, muito válidas; no entanto, é preciso que se entenda que o primeiro
a ser educado é o encarnado. Ele haverá de promover para seu bem-estar, mudanças nos seus sentimentos mais profundos. Existem os pensamentos secretos que alimentamos e que temos prazer de sentir, e são eles que criam uma linha de
comunicação com os Espíritos das trevas, a nos induzirem para a possessão.
A possessão é capaz de tirar devagarinho a nossa consciência, cedendo lugar a uma consciência estranha a dominar nossa
vida. Em muitos casos, ficamos dependentes de maneira profunda da companhia de entidades espirituais.
Muitos dizem que os verdadeiramente possessos ficam completamente inconscientes, mas, não é assim. Ninguém, por
lei espiritual, rouba a consciência do outro. Nas profundezas dos pensamentos está a liberdade de pensar; no entanto,
podemos encontrar a resistência dos que nos dominam pela compatibilidade de idéias más, repetimos, nunca caímos em
inconsciência total. Quando, por vezes o encarnado parece estar em inconsciência, como vulgarmente se fala, o Espírito
se encontra ativo; no entanto, a alma se encontra sem condições de se expressar, por deformidade ou desequilíbrio do
aparelho carnal.
Em se falando de dependência, encontramos pessoas encarnadas, uma dependente da outra, em muitas circunstâncias
e, às vezes, se demoram neste processo, uma esperando da outra, para se completar e viver. É falta de personalidade, é
falta de equilíbrio emocional. Cada consciência é um mundo diferente, que deve ter sua independência espiritual. É neste
sentido que Jesus diz: - “Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres”. Precisamos conhecer a verdade ou, pelo menos,
nos esforçarmos para tal, para que a liberdade possa chegar, mesmo devagarinho, para a nossa felicidade. Bem sabemos
que os elementos nobres não se misturam, e essa nobreza espiritual haverá de ser conquistada pelas almas, para que elas
não atraiam companhias inferiores.
Existem certas provações que nos parecem possessões, dado o corpo vir com certas deficiências, de modo que a fraqueza
leva a criatura a ser dominada pelos Espíritos equivocados. Como já tem a alma muitos inimigos do passado, ela sofre a
influência desses companheiros que ainda residem nas sombras.
Tu tens um corpo e deves cuidar dele. Faze dele teu conhecido, porque um corpo fortalecido com uma mente dotada de
conhecimentos espirituais, terá a facilidade de resistência, bem maior, para que possas te libertar dessas companhias
indesejadas. Lança mão da fraternidade, aquela que não desconhece o amor, no sentido da caridade circular em teu coração. Não julgues a ninguém, não calunies teus companheiros e nem ofendas aos teus semelhantes. O tempo é curto para
consertarmos a nós mesmos, e se empregarmos esse tempo para vigiar a vida alheia, ficaremos envolvidos no próprio mal
dos outros e passaremos a sofrer as conseqüências de todos os males que ideamos. Foge de toda a dependência, a não
ser a de Deus, que o Cristo nos ajudará nos processos de libertação do mal que se aproximar de nós.

475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus Espíritos e libertar-se da dominação deles?
“Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira.”
IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

14

Comentários de Miramez
O Poder da Vontade - Cap 16
Para libertar-se da dominação de Espíritos inferiores é indispensável cortar a sintonia que temos com
eles. Já dissemos muitas vezes que a obsessão, e mesmo a possessão, é processo de afinidade espiritual do obsediado com o obsessor.
O poder da vontade é válido, mas não é somente pela vontade que se pode ficar livre dos Espíritos perseguidores; a razão
nos fala que devemos nos livrar desse tipo de companhia mudando o modo de pensar e, certamente, de viver. Os corvos
sobrevoam onde o cheiro os atrai; as moscas procuram ambiente que lhes convém; e assim, os homens buscam sempre o
ambiente da sua natureza íntima e atraímos Espíritos da nossa mesma faixa de entendimento. Deves fortalecer o poder
da vontade, que é o teu dever, porém, deves usar essa vontade forte para o aperfeiçoamento das qualidades espirituais
que carregas no coração.
Existem vários tipos de Espíritos; os dominadores são os piores, pois eles emitem forças negativas para nos dominar, de
acordo com as suas idéias de escravidão. Compete-nos reagir com as nossas forças igualmente, mas, também nos esforçando para sair da dependência, e isso se opera com a nessa renovação espiritual, modificando as nossas atitudes, a
nossa vida.
Pureza mental não é fácil de conquistarmos, todavia, nunca é impossível. Depois que passarmos ao domínio de nós mesmos, nunca mais voltaremos atrás, porque a vida é crescente, buscando o infinito. A nossa alegria é que a felicidade existe
e todos poderemos encontrá-la, ficando com ela eternamente, quando a vida se constituirá em um verdadeiro condicionamento de firmeza de princípios, que encontrará afinidade em nosso mundo interior, espraiando-se em toda a extensão
infinita interna, acendendo luzes e edificando o amor nas linhas da fraternidade. Se te modificares e te integrares com a
caridade, é certo que somente Espíritos da mesma índole aproximar-se-ão do teu coração.
A religião menos procurada no mundo terreno é a mais perfeita: a religião do amor. Ela pode tomar muitos nomes, mas
é sempre a mesma, é o sol da Divindade saída dos lábios de Jesus. A Terra, antes de Cristo, conhecia o nome amor, mas,
fazia dele um processo de interesse próprio. Depois do Mestre, esse amor tornou-se um brilhante, transmutando-se em
todas as virtudes do bem, capaz de levar as criaturas para a verdadeira paz íntima. O amor é a maior expressão de Deus
por onde ele vibre.
Desenvolve o poder da vontade, mas saibas usar esse poder da tua mente, colocando os teus sentimentos a serviço da
dama mais iluminada da Terra: a caridade, com as suas divisões benfeitoras e fiéis à fraternidade. Tudo que fizeres, faze-o
com amor. Ele sempre dá um toque de luz nos impulsos da vida, libertando-te de todas as injúrias que venhas a encontrar
nos caminhos do despertamento espiritual.
Para nos livrarmos das más companhias, necessário se faz criemos ambiente para que os bons companheiros possam
encontrar em nós afinidades onde vibram seus corações. Meditemos em Jesus, de modo que a Sua presença em nós faça
renovar nossos sentimentos, nos indicando o que devemos fazer da vida. A possessão não nos domina completamente; e
ficando um resto de luz nas idéias, podemos fazer dela um caminho para o arrependimento.
Busquemos o Evangelho, para que ele possa nos induzir à renovação da vida no coração da própria vida. Jesus nunca fica
longe dos Seus tutelados. Ele está estendendo Suas mãos, permanentemente, em procura das nossas. Aceitemos o Seu
chamado.
476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau Espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição
dessa terceira pessoa?
“Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, solicitando o concurso dos Espíritos bons, porque
quanto mais se é homem de bem, tanto maior poder se terá sobre os Espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os
bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem
agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver
puro o coração nenhuma influência exercerá. Os Espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem.”
Comentários de Miramez
Ação do Homem de Bem- Cap 17
O homem de bem a que aqui nos referimos é aquele que já se encontra moralizado, pelo domínio do Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Essa criatura tem força sobre os Espíritos ignorantes e basta a sua presença para eles se afastarem.
O ambiente puro os constrange, impacienta, e eles o abandonam, quando este se encontra carregado de fluidos elevados.
Quando uma alma vai conversar com um Espírito que esteja influenciando alguma pessoa, e essa alma não reúne condições
morais para tal empreendimento, ele não a respeita, e passam a discutir e até mesmo a trocar impropérios. A força moral
é tudo no aprendizado, bem como para afastar as más entidades que perturbam o ambiente familiar e as pessoas.
Mas, para ficar livre de entidades malfazejas definitivamente, o homem deve se moralizar, empenhar-se para reformular
idéias, consertar pensamentos e mudar de vida. Mudando interiormente a lei se encarrega das mudanças externas. A
obsessão, que chega por descuido à possessão, pode entrar sem que a criatura o perceba de modo mais claro. A sutileza
é muito grande e é preciso muita sensibilidade do encarnado, para percebê-la, porque entre nossos pensamentos existem
intervalos, pequenos que sejam, mas, que permitem a intromissão dos pensamentos estranhos.
Pode ser pelas idéias estranhas que os nossos pensamentos sejam mudados; assim, não devemos aceitar os enxertos
fascinadores carregados de paixões inferiores. O raciocínio, neste caso, deve ser puro, para a devida seleção de valores.
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O que ocorre no mundo dos encarnados pode se passar no mundo dos Espíritos. Estes, quando inferiores, subjugam Espíritos ignorantes, assim como Espíritos iluminados ajudam os sofredores pelos mesmos processos. É a mediunidade agindo em toda parte, precisando ser moralizada, educada nos planos de Jesus. No caso do orientador sem a devida moral
evangélica, quando passa a falar com Espíritos, no sentido de afastá-los de determinadas pessoas que estes perseguem,
os Espíritos inferiores não o respeitam, nem atendem à sua argumentação e, por vezes os benfeitores não atendem a seus
chamados, por não estarem devidamente seguros no que falam, por não viverem o que ensinam. Neste caso, a moral elevada é força da alma para a paz onde quer que seja.
O homem de bem é uma luz onde estiver, transmitindo paz para onde entender e mostrando para os que o cercam o amor
a se irradiar do seu sensível coração. Todas as organizações espíritas haverão de mostrar, primeiramente, pelo exemplo
dos seus dirigentes, o que é vida reta, e os que ouvem os conselhos se interessarão pela prática dos ensinamentos do
Cristo. Desta forma, os Espíritos inferiores que desejam melhorar, assimilam os conceitos valiosos de Jesus, e os que não
se interessam se retiram, procurando outro ambiente que lhes sirva de campo para as suas inferioridades morais.
A vida é sintonia; somente colhemos o que plantamos, em pensamentos, palavras e atos. Orar e vigiar, novamente entra
em pauta, porque a fascinação pode dominar com muita facilidade as pessoas. Pode o encarnado sugerir pensamentos
inferiores e estes serem absorvidos como sendo seus, e essa sugestão pode ser diária, até chegar mesmo à possessão.
A Doutrina dos Espíritos é campo de informações seguras de como livrar-se das más influências de Espíritos enganadores.
Compete a nós outros um trabalho de seleção daquilo que vem à nossa mente. A Terra já é ambiente propenso à inferioridade e sofremos influência ainda maior quando atraímos para junto de nós, Espíritos voltados para o mal.
Jesus é a segurança. Abre os braços em busca do Mestre, que Ele já abriu o coração para toda a humanidade.
Fontes: O Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita Vol IX
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

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)

Revisitando Kardec no momento atual
brasileiro
A crise social e política que assola o Brasil ultrapassa, e muito, o âmbito da disputa partidária, assumindo-se como guerra
ideológica e projetando-se na postura ética individual e nas relações interpessoais. O clima persecutório, intolerante e
agressivo que toma conta das redes sociais e mesmo dos ambientes profissionais e familiares provoca-nos graves reflexões
para buscarmos um caminho de mudança coletiva para a superação desse caos.

Teria a filosofia espírita de Allan Kardec (1804-1869) alguma contribuição a dar neste momento? Trata-se de uma pergunta
pertinente, já que o espiritismo no Brasil tem grande representatividade social, embora as respostas certamente não sejam
unânimes. O movimento espírita brasileiro está muito longe de uma visão unificada. Há tendências conservadoras e progressistas, à esquerda e à direita. Assim como há interpretações do próprio espiritismo como uma filosofia a ser relida no
contexto de hoje, de forma revisionista, aliás como pretendia o próprio Kardec que assim fosse, e outras que se apegam a
leituras dogmáticas e pouco afeitas ao diálogo com o mundo contemporâneo.
A diretriz seguinte, proposta por Kardec em seu último livro A gênese, às vezes é aplicada de maneira muito fútil, adicionando-se ao espiritismo práticas pouco racionais e modismos de autoajuda fácil, que contrariam seus princípios fundamentais
e seus métodos de constituição de conhecimento; outras vezes é simplesmente ignorada por aqueles que se atêm à letra, ou
seja, os fundamentalistas, que vicejam em todas as doutrinas, filosofias e religiões:
O Espiritismo, marchando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem
que está errado num ponto, ele se modificará sobre esse ponto, se uma nova verdade se revelar, ela a aceitará. (KARDEC,
1977, p. 30)
Recuperemos, entretanto, alguns dados históricos:
Pestalozzi (1746-1827), mestre de Kardec, foi condecorado pela Revolução Francesa e pertencia a uma tradição iluminista
que prezava pela emancipação das classes populares por meio da educação. Ele próprio trabalhou a vida toda por essa bandeira, tendo pertencido também na juventude ao grupo dos “patriotas”, que criticava as diferenças sociais na Suíça de então
e pleiteava plena liberdade de expressão.
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Pestalozzi recebera forte influência de Rousseau que, poderíamos dizer, era o menos burguês dos iluministas.
Antes de se tornar Kardec, Hippolyte Léon Denizard Rivail, por sua vez, levou as ideias pestalozzianas para a França,
empenhou-se por projetos inovadores de educação (da qual pretendia fazer uma ciência, precedendo algumas ideias da
pedagogia científica do século XX) e trabalhou pela educação pública, tendo publicado, por exemplo, um interessante texto,
Plano proposto para a melhoria da educação pública, no qual enfatizava, entre outras medidas importantes, a formação
necessária do educador.
Durante sua vida pré-espírita, Rivail conheceu socialistas (que depois seriam chamados de utópicos por Marx), fundou um
banco popular com Maurice Lachâtre (editor anarquista francês), uma ideia semelhante à de Proudhon, uma espécie de
banco cooperativo (GAUDIN, 2014). Dirigiu um instituto de educação e fazia igualmente um trabalho de ensino gratuito para
adultos.
Datava de 1833 a Lei Guizot, que garantia a liberdade de ensino na França, da qual Rivail se prevaleceu para fazer uma educação de livre pensamento, desligada de confessionalismos (como aliás aprendera com seu mestre Pestalozzi, em Yverdon,
onde conviviam crianças de diversos credos e sem credos). Mas, com a ascensão de Napoleão III (apelidado por Victor Hugo
de Napoleão, o pequeno), foi para o ministério da Educação, um católico fervoroso, Alfred de Falloux, cuja divisa era: “Deus
na educação. O papa à frente da Igreja. A Igreja à frente da civilização”. Partidários de Falloux temiam as ideias iluministas
e socialistas que uma educação livre poderia divulgar e retrocederam historicamente (por algumas décadas), devolvendo
grande poder à Igreja em sua missão pedagógica de doutrinar as massas.
Rivail deixa, pois, a educação. Depois de 1850, data da Lei Falloux, vê-se às voltas com graves dificuldades financeiras,
tendo de assumir a função de contador para sobreviver. Os espíritos livres não podem ensinar em clima de confessionalismo
obrigatório.
A partir de seu envolvimento com os fenômenos mediúnicos, no início das mesas girantes nos salões europeus, Rivail, então
adotando o pseudônimo de Allan Kardec, começa a publicar seus livros da fase espírita, constituindo uma filosofia de caráter
racional, que pretendia se apoiar em pesquisas de observação, de que derivava uma proposta ética.
Pois logo no seu primeiro trabalho e, penso, o mais importante de todos, O livro dos espíritos, há diversos itens tratando de
questões sociais: por exemplo, até que ponto a propriedade é legítima ou não, a organização econômica, os direitos da mulher, a igualdade social, a liberdade de pensamento, a pena de morte, a escravidão etc. Em todas essas questões, O livro dos
espíritos, que Kardec publica em forma de diálogo, se põe de maneira progressista para a época. Contrário a preconceitos,
priorizando a igualdade entre todos; contra a pena de morte e as leis rígidas e opressoras; a favor da liberdade de expressão;
a negação de que toda propriedade é legítima, pois se aponta o roubo como fundamento de muitas fortunas e a proposição
de que a propriedade mais legítima é a coletiva; a igualdade de direitos entre homens e mulheres; a oposição à exploração
do homem pelo homem, seja no trabalho escravo, seja no trabalho excessivo e opressor; a crítica às necessidades supérfluas
criadas pela civilização; a necessidade de leis e de uma organização social e econômica em que não haja miséria e fome etc.
Talvez o trecho abaixo resuma bem o que Kardec considera uma verdadeira civilização (que não é apenas a da prosperidade
econômica, nem apenas de avanço científico e tecnológico):
De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social,
só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do
termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e
orgulho; em que os costumes sejam mais intelectuais e morais
do que materiais; em que a inteligência possa desenvolver-se
com mais liberdade; em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas; em que os preconceitos
de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do
próximo; em que as leis não consagrem nenhum privilégio e
sejam as mesmas para o último como para o primeiro; em que a
justiça se exerça com o mínimo de parcialidade; em que o fraco
sempre encontre apoio contra o forte; em que a vida do homem,
suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas; em que
haja menos desgraçados; e, por fim, em que todos os homens
de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o
necessário. (KARDEC, 1972, p. 354, item 793).
Como se vê, justiça social, igualdade, respeito à liberdade, proteção ao mais fraco – tudo isso faz parte de um ideal de civilização que Kardec propõe, porém realisticamente de forma relativa, comparando-se duas sociedades, sabendo que estamos
longe ainda de alcançar tudo isso de forma plena.
O que nos interessa, entretanto, é que para ele, educador, assim como para Pestalozzi e diríamos, também um tanto para
Rousseau, a argamassa dessa sociedade melhor é o ser humano generoso, bom, tolerante, respeitoso para com o próximo.
Ou seja, para os educadores como Kardec, não é apenas a lei que garante a sociedade justa e humanizada. É o ser humano
melhor, mais educado, menos egoísta, menos ambicioso, menos predador (poderíamos dizer), que garante uma lei mais
justa. E, em última instância, está lá no Livro dos espíritos, uma sociedade, composta de seres humanos melhores, inclusive
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Então, a que se propõe o espiritismo? Justamente a educar o ser humano para desenvolver nele as potencialidades divinas
(aí há, claro, um pressuposto da bondade essencial do ser, pressuposto herdado desde Sócrates e Platão, passando pelo
cristianismo aberto de Comenius, Rousseau e Pestalozzi – esses que se afastaram da pecha do pecado original).
Não se trata, porém, de uma ação unilateral essa de mudança pela educação. Kardec se refere também claramente à mudança das instituições, para a qual o homem e a mulher de bem devem trabalhar. Como diria mais tarde José Herculano
Pires, filósofo espírita brasileiro: “Transformar o mundo pela transformação do homem e transformar o homem pela transformação do mundo. Eis a dialética do Reino, que o cristão deve seguir”. (PIRES, 1967, p. 136)
Ou seja, há a proposição de uma ética pessoal, promovida por um processo pedagógico, para engajar o ser humano na
transformação da sociedade; ao mesmo tempo, a sociedade, indo além de suas injustiças, desigualdades e opressões, vai
favorecendo esse processo pedagógico, que significa arrancar as pessoas de seu egoísmo, de suas ambições pessoais, para
convocá-las a uma ação altruísta e desinteressada.

A ética do respeito à diversidade e da tolerância mútua
Desde que começou a se dedicar à elaboração do espiritismo, pesquisando fenômenos, formulando hipóteses, desenvolvendo ideias, num diálogo inédito com o mundo espiritual, Kardec foi lançado num fogo cruzado. Duas correntes inimigas de
seu trabalho eram a Igreja Católica e os pensadores materialistas. O espiritismo foi alvo da intolerância agressiva de ambas
as partes. Ataques pessoais, calúnias, difamações – valia tudo, no afã de combater essa ideia nascente, que aparentemente
provocava imenso incômodo. Mais tarde, depois da morte de Kardec, segundo apontei em minha pesquisa de doutorado,
adotou-se outra tática mais eficaz: a da conspiração do silêncio. (INCONTRI, 2004).
Kardec jamais perdia a compostura nos inúmeros debates que mantinha com padres, abades, jornalistas, médicos, filósofos… Com ironia fina, com argumentos claros e num tom de respeito aos opositores, que nem sempre primavam pela mesma civilidade, Kardec advogava o debate livre, o diálogo construtivo e a saudável divergência de ideias.
Nos volumes da Revista Espírita, periódico mensal que dirigiu e escreveu entre 1857 e 1869, ano de sua morte, uma das
palavras mais frequentes é tolerância, acompanhada de suas afins, como benevolência, caridade, respeito… Mostrava que
o ódio com que se defende uma ideia só pode ser gerado pela falta de argumentação sólida, pelo desejo de dominar o
outro e pelo interesse ferido. Aliás, dizia, contra interesses não há fatos.
Hoje, claro, pelas descobertas que levam aos porões escuros do inconsciente humano, sabemos que há sombras mais profundas que destampam essa agressividade violenta, anuviando a razão.
O que, entretanto, fica como lição de Kardec, antecedendo as propostas de comunicação não violenta de Rosenberg, é que
quando nos desarmamos e conversamos, de forma pacífica e empática, convidamos o outro a um nível de debate mais
elevado.
É esse desarmamento que precisamos promover no Brasil hoje, visando às metas descritas mais acima, de uma nação de
fato mais civilizada, com um caráter igualitário, justo e plural.
Dora Incontri é jornalista, doutora em Educação pela USP, autora, coordenadora da Universidade Livre Pampédia.
Fonte: seob.org.br
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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.

»Dezembro de 1864
»Sessão comemorativa na Sociedade de Paris

Mensagem do Sr. Sanson, que foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e desencarnado pede para que
possamos diminuir o número de ignorantes, divulgando a instrução espírita às massas, ajudando a criar homens que viverão
e morrerão bem.
Meus bons amigos, vossas preces e vosso recolhimento atraíram para junto de vós numerosos Espíritos, aos quais fizestes
muito bem. Uma reunião como a vossa tem uma força de atração de tal modo eficaz que as vibrações de vosso pensamento
comoveram todos os pontos do espaço. Uma multidão de irmãos vossos, pouco adiantados ou em sofrimento, seguiu os
Espíritos Superiores; antes de vos ter ouvido, estavam sem fé; agora esperam e creem.
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Unidas às minhas, suas vozes saberão, doravante, vos abençoar; eles vos sabem fortes diante das provações; como vós,
quererão merecer a vida eterna, a vida de Deus.
Não esquecestes ninguém, caro presidente. No que me toca pessoalmente, estou orgulhoso pelo bom acolhimento que meu
nome recebeu entre os antigos condiscípulos. Sempre ouvi dizer que um curioso, escutando à porta, jamais ouviu alguém
elogiá-lo; e, contudo, somos testemunhas invisíveis; nosso número é infinito; o que ouvimos, contrariamente à moda terrena,
é o perdão, a prece, a benevolência; é a prática da caridade, a mais nobre das divisas. Possa o vosso exemplo espalhar-se
como um eco amado, a fim de que todos os Espíritos em sofrimento, em qualquer parte, possam ouvir palavras que poderão
guiá-los para as verdades eternas!
Diz-se que Paris é uma cidade de ruído e de esquecimento; os místicos pretendem que seja uma Babilônia moderna. Protesto
bem alto, porquanto Paris é a cidade dos pensamentos laboriosos, das ideias fecundas e dos nobres sentimentos. É a cidade
que irradia sobre o universo; haverá de ensinar sempre os grandes princípios, as grandes abnegações e as sólidas virtudes.
Antes de tudo, vede nela a grande cidade, principalmente neste dia, em que cada um tem uma lágrima para seus caros ausentes; ela pôs de lado sua vida múltipla para ir recolher-se nas necrópoles, e esse rio humano, silencioso, refletido, vai orar
sobre os restos dos que lhe foram caros; e ante esse piedoso cortejo, o próprio incrédulo é tomado de respeito. Diz-se que
Paris não é espírita. Procurai uma cidade no universo, onde o mais modesto túmulo seja mais venerado, mais florido. É que
a cidade das grandes realizações sente melhor as perdas dolorosas; suas lágrimas são sinceras e nada concede à aparência.
Por certo Paris é uma cidade de prazeres para certa gente, mas é, também, a cidade do trabalho e das ideias para o maior
número. Não é materialista por natureza. É ela que dá a luz espírita ao universo, e esta luz lhe voltará aumentada, depurada.
Todos os povos virão buscar entre vós as verdades do Espiritismo, preferíveis aos fúteis e vãos prazeres e às exibições, que
nada deixam ao espírito.
Há no ar uma ideia racional, aprovada por todas as pessoas progressistas: a de que todos deviam saber ler. Por mais bela
que seja, nossa Doutrina encontra um obstáculo na ignorância. Assim o nosso dever, de todos nós espíritas, é diminuir o
número de nossos irmãos ignorantes, a fim de que O Livro dos Espíritos não se torne letra morta para tantos párias. Trabalhar em espalhar a instrução nas massas é, ao mesmo tempo, abrir caminho ao Espiritismo e destruir o elemento do
fanatismo; é diminuir outro tanto o arrastamento da ignorância; é criar homens que viverão e morrerão bem.
Realizado este grande ato de caridade, não terei mais a dor de ver voltarem, neste dia dos mortos, tantos Espíritos atrasados, que pedem reencarnação para saber e para realizar a missão prometida às suas novas faculdades. E tais Espíritos,
tornados inteligentes, poderão, por sua vez, ir a outros mundos ensinar e dar o pão da vida, o saber que os torna dignos
de Deus.
Legiões de ignorantes vos imploram: são os vossos mortos; não esqueçais o que eles pedem. Vossas preces lhes serão
úteis, mas vossas ações são chamadas a lhes prestar um serviço mais essencial.
Adeus, irmãos.
Vosso devotado condiscípulo,
Sanson – Médium: Sr. Leymarie
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

Prof. Manoel Pelicas São Marcos
O professor São Marcos nasceu em 24/11/ 1909 - em Ilhavo, província do Aveiro, em
Portugal. Veio muito jovem para o Brasil, tinha 17 anos na época. Foi seminarista em
Portugal, gostava de ouvir a Filosofia dos padres. Ao chegar, morou alguns anos em
Santos e posteriormente veio para São Paulo. Casou-se muito cedo, aos 19 anos, e enviuvou. Sua primeira esposa, Juliana, faleceu na mesma ocasião que a filha de um ano de
idade - um duplo golpe. Desse casamento nasceu também um filho, Aquiles São Marcos.
Em São Paulo conheceu e casou-se com Mariana Brenha Ribeiro de São Marcos, com quem viveu 66 anos de harmoniosa
união. Tiveram uma filha, Maria Lívia Fish de São Marcos, que vive há anos na Suiça, é violonista clássica. Podemos bem
avaliar a qualidade de seu casamento por alguns detalhes, como por exemplo, a dedicatória no livro de Filosofia, tomo I: " à
companheira de jornada que pelo matrimônio entrou em minha vida - Mariana Brenha Ribeiro de São Marcos - com a magia
do amor que constrói para a eternidade".
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Sempre dizia que a terra dele era o Brasil, só lembrava de Portugal quando ouvia músicas portuguesas. Aprendeu música
no seminário, posteriormente fez Curso Superior de Música, no Brasil, no Conservatório do Maestro Belardi. Lecionou no
Conservatório de Genebra e no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Criou o método de violão - "Iniciação Violonística", traduzido para o italiano, francês, inglês, alemão, espanhol e japonês.
Formou a Camerata Violonística, que até recentemente ensaiava em sua casa. Escreveu diversas composições para a Camerata, transcreveu concertos de música barroca e renascentistas italianas, francesas e alemãs.Compôs também fados. Sua
família tinha tradição na Marinha. Adorava o mar. Fez muitas composições, no violão, sobre o mar. Ganhou diversos trofeus,
entre os quais o " Vila Lobos", o "IPCA" e outros.
Não permitia que a superficialidade e a aparência das coisas o iludissem. Seu bom senso, sua dignidade e seriedade eram
vigas que escoraram o teto de sua experiência de vida e estruturaram as bases que levantou para ser o Homem de Bem que
sempre foi. E, à medida que atravessava o caminho de muitos janeiros, com silencioso heroísmo, foi aprendendo a valorizar
os tesouros do Espírito.
Começa a frequentar a FEESP quando fundada, colabora com o Comandante Armond em O Semeador, torna-se membro do
Conselho, dá aulas nos cursos existentes e aprende, com toda certeza que" a cura mais importante é a do Espírito".
Assume a responsabilidade da direção do Curso de Expositores e posteriormente funda o Curso de Introdução ao Conhecimento do Espiritismo, que veio a ser o Curso de Filosofia Espírita em 1987.
Reconheceu sempre o valor do trabalho em equipe e soube agradecer e valorizar a colaboração de todos e dedica a esses
primeiros colaboradores o livro " Filosofia Espírita e seus temas" tomo I: Diretoras da Área de Ensino - lida de Mello Cintra
(1986), Dora Conti Rodrigues (1990) e Júlia Nezu de Oliveira (1991). Expositores fundadores: Astrid Sayegh, Lúcia Mendes
Vilela de Andrade, Darcy Atanázio Taboada Ramos, Manoel Portásio Filho, Pedro Henrique Bastos Teixeira, Sérgio Baldassarini, Silvia Maria Ferreira Curi, Virgulino Aguiar, Walter Barreto D' Almeida e Walter Costa.
A dinâmica do Curso de Filosofia era direcionada para seus conceitos filosóficos, o professor fazia questão que entendêssemos que seus horizontes eram mais amplos que a fenomenologia. Entendia que só haverá justiça, paz, progresso e fraternidade, quando as criaturas se libertarem da própria ignorância. Sem que a ignorância seja eliminada da face da Terra, toda
conquista será ilusória.Sua prece inicial nas aulas era sempre uma saudação a Kardec, nosso Codificador, pois entendia que
a maior, a mais dramática batalha da Humanidade se dá no contexto da educação. "Amai-vos e instruí-vos" - a grande meta,
o objetivo maior do Ser Humano.
Abria os cursos a todas as pessoas interessadas, certo de que cada uma assimilaria na medida de sua capacidade, de suas
possibilidades. Sabia que o conhecimento não ocupa espaço, ao contrário, amplia os limites ,desdobra os horizontes do "
pensamento perquiridor debruçado sobre si mesmo". Aconselhava-nos a " repensar o pensamento já pensado", endossando o conceito kantiano de autonomia e heteronomia.
Dizia que "o Princípio Espiritual Inteligente Individualizado, autoedificador de si mesmo, precisa mergulhar no oceano da
existencialida-de, depois de grandes esforços, como fazem os pescadores de pérolas, esboçando largo sorriso por trazer
a mais rica pérola lá encontrada". Falava-nos da facticidade do Espírito no cenário da vida, crescendo sob o influxo da boa
vontade, do comprometimento consigo mesmo e com muita determinação, deixando de lado conteúdos psíquicos, semelhantes a ferramentas ultrapassadas: - preconceitos, tradição religiosa, dogmas, cristalização de hábitos e costumes, desinteresse pela espiritualidade...
A trajetória de Manoel Pelicas São Marcos enfocou a prioridade do conhecimento para a libertação do ser e a ratificação dos
ensinamentos de Jesus. "O conhecimento – dizia ele – não ocupa espaço e amplia os limites do ser. Repensar o pensamento
já pensado é um caminho para a solidificação do conhecimento."
Por sua familiaridade com a música, buscou muitas vezes comparações para a compreensão da própria filosofia espírita,
"um instrumento musical maravilhoso que temos à mão, mas que não sabemos tocar; olhamo-lo com enlevo, como a um
amor que nunca se realizou em definitivo. Não temos o condão que o faz vibrar, que o faz transformar-se em infinitas melodias, em perene encantamento. Só temos uma imensa e grande vontade! E isso é o quanto basta e chega para começar",
incentivava.
Salientando em seus textos o valor do saber filosófico, São Marcos convida a um esforço válido para novas descobertas. "A
filosofia é o meio, o processo único que ilumina a ignorância e a transforma em relativa sabedoria, mas só em íntima convivência com ela mesma, vivendo-a abundantemente, é que se pode conhecê-la", ensina.
Espírito de vanguarda, Manoel São Marcos soube articular a Filosofia Espírita com brilhantismo e substancialidade. Que
possa sua obra ser considerada no universo espírita como fonte fecunda de reflexões sobre esta farta temática. Ele soube
conciliar um rico conteúdo em um conjunto harmônico, que consola, convida à reflexão e à liberdade de pensamento para
saciar a nossa sede de verdade e de transcendência.
Desencarnou em
Fonte: Compilação de pesquisa
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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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.

Cuidar do Corpo e do Espírito
Capítulo XVII - Sedes Perfeitos (Ítem 11)
Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares
e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade,
influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se
expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação: Eis se acham ambos em perfeito estado; que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas
necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio.
Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia
no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos,
formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar.
Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma; e o grande problema ficaria sem solução, se o
Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e
dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai
igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria Natureza indica, é desatender a
lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo,
não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição
não está nisso: está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso Espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificaio: esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. – Jorge, Espírito Protetor. (Paris,
1863.)

Explanação:
Temos o costume de dizer: “O meu Espírito”, quando devemos dizer: “O meu corpo físico”, porque o Espírito é eterno e o corpo
físico é apenas um empréstimo para o Espírito estagiar.
O que devemos fazer com alguma coisa que nós pedimos emprestado?
Ter o maior cuidado possível para devolvê-lo perfeito como o recebemos. Assim devemos proceder com o corpo carnal que
nos é confiado para uma existência. Este corpo físico emprestado segue um ciclo: É jovem, amadurece e envelhece; mesmo
assim, devemos cuidá-lo com amor e respeito, pois é valioso para a evolução do Espírito.
O Espírito não é prisioneiro do corpo físico. Ele necessita deste para ajudar no seu aprimoramento, e quanto mais evolui, menos denso se torna.
O corpo físico precisa ser cuidado, higienizado, bem alimentado. As necessidades de ambos são diferentes: O corpo físico
precisa de alimento material e o Espírito precisa de conhecimento e moral.
Judiar do corpo físico como penitência, para purificar o Espírito, é errado, pois todos os desatinos cometidos são realizados
pelo Espírito, o corpo físico é apenas um veículo.
Cuidemos do corpo físico no que ele necessita; não deixemos a vaidade extrapolar a passagem pela Terra.
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Achar o corpo físico horrendo, e não gostar de sua aparência, é desconhecimento das leis espirituais, é não saber que o
próprio Espírito o escolheu de acordo com o modo que deveria passar a sua existência terrestre e cumprir às suas provas.
Cuidemos do corpo físico no que ele necessita; não deixemos a vaidade extrapolar a passagem pela Terra.
O nosso corpo físico sofre as consequências dos nossos vícios, tais como: A gula, o fumo, a bebida, a droga, noites mal dormidas etc. Isto é o nosso egoísmo não cuidando da máquina que nos foi legada por algum tempo.
O corpo físico é a máquina mais perfeita. É criação de Deus para o aperfeiçoamento do Espírito. Respeitemos o nosso corpo
físico. Olhemos no espelho e admiremos esta maravilha do Criador. Por provas ou expiações, há Espíritos que precisam de
um corpo físico com deformidades físicas ou psicológicas.
O ser humano é Espírito imortal, transitoriamente encarnado na crosta da Terra. Enverga um corpo físico, atendendo a necessidade de adaptação ao meio.
A Sabedoria do Universo não criaria o estágio carnal sem objetivo. Isso ocorre em função educativa.A existência planetária
constitui oportunidade ímpar para o desenvolvimento e dignificaçãodo Espírito.
O Espírito prestigiado, com os valores da reencarnação, vê-se desafiado pela vida a mostrar iniciativae aproveitamento nas
possibilidades que usufrui se quer elevação de nível.
A criatura humana precisa de ideal superior para progredir, senão estará sempre no submundo da deficiência na subvida
terra a terra.
Fica em ponto morto quem está preso às exigências convencionais da rotina; aos preconceitos sem o mínimo propósito de
melhoria; sem anseio de criação individual. Este Espírito teve a vantagem do berço, embora respire, se alimente, procrie, aja
e durma, sairá da esfera humana, ao modo de um sonâmbulo que apenas vegetou e sonhou, ao invés de raciocinar e viver.
Todo Espírito é filho das próprias obras. Por isso há uma luta entre o hoje e as inferioridades do passado. Todos nós somos
irmãos. E irmãos acordam mutuamente para o trabalho. E se alertarmos uns aos outros para deixar o repouso indébito a que
nos afeiçoamos muitas vezes, sem pensar, estaremos intimados a viver e progredir.
A Doutrina Espírita descerrando o conhecimento da reencarnação é a escola de renovação e esperança. Ela explica aos que
sofrem que, o destino pode ser mudado para condições melhores ou piores, todos os dias, dependendo isso de nossa atitude
para com a existência e para com a nossa consciência.
Devemos aprender a receber, todos juntos, em paridade de direito, os benefícios da vida. Sejamos leais a
nós mesmos e reconheçamos que, até o dia do nosso
ingresso nas perfeições do Espírito, somos de um modo
ou de outro, inteligências em aprendizado e seres incompletos.
No nosso planeta contam-se milhões de portadores
de deformidades físicas e psicológicas. Estabeleçamos
com eles o diálogo preciso. Nada de frases piedosas,
lhes deplorando a condição temporária; elas são como
punhais que lhes encravam o coração.
Durante o trânsito carnal, às vezes, temos a impressão que o carro orgânico prosseguirá deslizando sempre pelas estradas
atapetadas de juventude, do prazer, das programações agradáveis. Enfermidade, sofrimento, envelhecimento, morte, são
ocorrências que atingem somente outras pessoas, nunca a nós.
Pensávamos que o anjo da morte somente descesse suas asas sobre os outros, a fim de arrebatálos, não imaginando que
isso pudesse acontecer conosco. Lentamente despertamos para a realidade corporal. A forma física cheia de vigor, a mocidade risonha e o encantamento feliz cedem lugar às modificações da estrutura física, ao envelhecimento, à decrepitude, aos
dissabores, quando a morte não os precede, de forma inesperada, implacavelmente.
É necessário que acordemos para os impositivos da imortalidade, conscientizando-nos dos elevados objetivos da existência
corporal. Estamos mergulhados no oceano da imortalidade, queiramos ou não.
O corpo físico que o Espírito se utiliza, é como um escafandro adequado para a experiência da evolução mediante o processo
reencarnatório. É útil, mas tem sua utilidade limitada, efêmera, e que cessa logo esteja concluído o objetivo para o qual é
utilizado.
A vida não sucumbe diante da morte. Tudo no mundo experimenta contínuas transformações, incessantes alterações. Façamos uma análise mais profunda e perceberemos que o milagre da imortalidade se apresenta em todo o processo evolutivo.
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Há um incessante progresso natural e um inestancável desenvolvimento, que se apresenta, a cada momento, sempre mais
enriquecedores e intérminos. A vida não cessa, prossegue, abençoada, alvissareira após o túmulo, dando curso a esse movimento de sublimação.
Reflitamos a respeito da transitoriedade carnal, e elaboremos programas de qualidade superior, para darmos prosseguimento quando encerrarmos o ciclo orgânico.
Viveremos e seremos caracterizados pelos nossos pensamentos, palavras e ações da atualidade, que verterão do inconsciente, tomando-nos por inteiro e vitalizando-nos.
Pensemos, falemos e façamos corretamente, a fim de que despertemos felizes após a tumba. E o mesmo ocorrerá com todos
os que amamos - eles viverão. Os que nos anteciparam na viagem de retorno estão a nossa espera. Por isso, não os choremos em desespero, nem duvidemos da sua existência.
Recordemos com carinho, e lhes enviemos pensamentos bons e saudáveis, rememorando-os nos momentos felizes que
tivemos, quando estávamos na Terra. A evocação sentida, com ternura atingirá os que já estão no mundo espiritual, e os
despertará se estiverem adormecidos, assim como os felicitará, caso se encontrem lúcidos.
Devemos manter com eles os vínculos de amor que se sustentarão nos fios da esperança, em favor do breve reencontro feliz.
Jesus retornou da sepultura em exuberante imortalidade, a fim de nos oferecer para sempre a certeza de que a existência
corporal passa com brevidade, mas a vida infinita e grandiosa jamais se interromperá.
Que Jesus, o Mestre de Luz e Amor, nos ampare!
Fonte: O Reformador 11/97 (Técnicas para viver)
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
feno-menos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência,
faltariam apoio e comprovação.
Qual é, na verdade, a posição de Allan Kardec com relação aos ensinamentos espíritas face ao avanço
da ciência? Se a doutrina dos espíritos ficar estagnada no que foi estabelecido em meados do século
19, existe algum perigo de se ver ridicularizada ou paralisada no tempo, como acontece com determinadas igrejas que parecem agir na contramão do progresso científico?
Quanto à posição de Kardec com relação ao avanço científico, eis o que ele escreveu:
“O Espiritismo (...) não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias
descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o
estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria
à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque,
se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma
verdade nova se revelar, ele a aceitará.” (A Gênese, cap. I, item 55.)
O entendimento acima foi reiterado pelo codificador da doutrina espírita em outro momento da mesma obra, quando, linhas
adiante, afirmou que as religiões, e não apenas a doutrina espírita, devem caminhar lado a lado com a Ciência.
Em um texto que ele inseriu no cap. IV, Kardec lembra que as religiões jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros
manifestos.
O raciocínio é muito simples. A missão da Ciência é descobrir as leis da Natureza. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não
podem ser contrárias às religiões que se baseiem na verdade. Dessa forma, lançar anátema ao progresso, por atentatório à
religião, é lançá-lo à própria obra de Deus.
Trata-se, aliás, de um trabalho inútil porque nem todos os anátemas do mundo são capazes de obstar a que a Ciência avance
e a verdade abra caminho. Se a Religião se nega a avançar com a Ciência, esta avançará sozinha.
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Somente as religiões estacionárias podem, pois, temer as descobertas da Ciência, as quais só são funestas àquelas que se
deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Agindo assim, demonstram
fazer mesquinha ideia da Divindade, visto que não compreendem que assimilar as leis da Natureza, que a Ciência revela, é
glorificar a Deus em suas obras. (Cf. A Gênese, cap. IV, itens 9 e 10.)
Quanto à segunda proposição, entendemos que é um exagero dizer que o Espiritismo possa ser um dia ridicularizado pela
Ciência, uma vez que seus fundamentos, ao contrário, têm sido fortalecidos e não enfraquecidos com o passar dos anos.
Imortalidade da alma, pluralidade das existências, comunicação com os mortos, existência de vida em outros mundos – são
princípios fundamentais do Espiritismo que ganham a cada dia novos adeptos, pela força dos fenômenos e pelo avanço do
conhecimento científico. As pesquisas conduzidas seriamente, os filmes, as novelas, as séries de TV, livros de autores encarnados e desencarnados, tanto quanto os congressos na área médico-espírita, provam isso.
Não podemos ignorar que a Doutrina Espírita foi codificada há mais de 160 anos em uma época em que nem luz elétrica
havia. Surgiram depois disso a eletrônica, a teoria da relatividade, a física quântica, o avião, as viagens espaciais, a TV, o
cinema, o rádio, o computador, a internet... Nada, porém, foi capaz de balançar um só dos fundamentos espíritas, contrariamente ao que ocorre com as chamadas religiões dogmáticas, que têm dificuldade em conciliar seus dogmas com o avanço
vertiginoso do conhecimento científico e tecnológico.
Fonte: http://www.oconsolador.com.br/ano11/560/oespiritismoresponde.html
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.

Leis do Progresso e a Pandemia
[…] Em 30 anos fomos capazes – cada um com sua aptidão e na soma da criatividade, talento e dedicação –, de revolucionar
a vida humana em todos os sentidos.
Nada a provocar espanto. É a Lei do Progresso, inexorável em sua caminhada.
Embora ainda nos deixemos, como seres humanos, escravizar aos vícios – inclusive os cibernéticos – vivemos uma nova era
na história, que vai provocar com mais velocidade outras tantas mudanças que virão intensamente.
Embora muitos de nós, os humanos, ainda usemos essas maravilhosas ferramentas para cálculos e ações criminosas – como
os vírus de computador, invasão de contas bancárias, aprimoramento de sistemas que visam enganar, usurpar, roubar e manipular em todos os sentidos –, isso vai passar, porque, paralelamente, também caminhamos com intensa necessidade do
aprimoramento moral – embora mais lentamente – que vai modificar os sofridos panoramas da atualidade.
As mídias sociais, os sistemas de navegação para comunicação instantânea ou para controles operacionais de diversas áreas
de atividade foram conquistas e facilidades permitidas que vieram mesmo para modificar a sociedade para melhor. O uso
indevido por alguns é fruto da imaturidade e do senso ainda equivocado dessas ferramentas tão úteis que o progresso moral
vai modificar com o tempo.
Daí a extrema necessidade de nossa melhora moral e da transmissão de moralidade às crianças que chegam – já dominando
com muita facilidade os teclados que acionam os mecanismos virtuais –, para que tenhamos uma sociedade melhor no futuro que tanto esperamos.
Isso para não termos governos corruptos, cidadãos egoístas ou criminosos que abusam, exploram e ainda trazem infelicidade. Estão todos com os dias contados, esses que desejam dominar a sociedade para explorá-la. É mera questão de tempo,
pois é impossível deter a Lei de Progresso, que tudo modifica.
Não vai demorar a chegar o tempo em que a desonestidade, a falta de ética e respeito, o uso e abuso das facilidades atuais
pensando somente em si mesmo, serão notas destoantes na nova sociedade que gradativamente está se formando.
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E, interessante, somos os protagonistas desse tempo de transformação. Vai durar décadas, séculos? Não é possível prever com exatidão. Mas como seres imortais, saberemos e nos encontraremos em afinidade com a escolha que fizermos: a
do bem geral, em transformando-nos ou a do egoísmo que nos vinculará a outros serem que também optaram por esse
caminho.
Não haverá mais, em breve tempo, lugar para os que desejam tirar proveito, para os que tentam dominar, para os que abusam
e exploram. Ficarão como peixes fora d´água e convidados a contragosto a deixarem o planeta para que os que aspiram à
felicidade pela retidão e pela solidariedade encontrem aqui a prometida vivência do amor.
Orson Peter Carrara
Fonte: https://espirito.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Prece de Léon Denis
(O Grande Enigma- Capítulo 3: Solidariedade; Comunhão)Universal

De pé sobre a Terra, meu sustentáculo, minha nutriz e minha mãe, elevo os meus olhares para
o Infinito, sinto-me envolvido na imensa comunhão da vida;
Os eflúvios da Alma universal me penetram e fazem vibrar meu pensamento e meu coração; forças poderosas me sustentam, aviventam em mim a existência.
Por toda parte onde a minha vista se estende, por toda parte a que a minha inteligência se transporta, vejo, discirno, contemplo a grande harmonia que rege os seres e, por vias diversas, os faz rumar para um fim único e sublime.
Por toda parte vejo irradiar a Bondade, o Amor, a Justiça!
O meu Deus! O meu Pai! Fonte de toda a sabedoria, de todo o amor, Espírito Supremo cujo nome é Luz, eu te ofereço meus
louvores e minhas aspirações! Que elas subam a ti, qual um perfume de flores, qual sobem para o céu os odores inebriantes
dos bosques.
Ajuda-me a avançar na senda sagrada do conhecimento, para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que se
desenvolva em mim mais simpatia, mais amor pela grande família humana; pois sei que, pelo meu aperfeiçoamento moral,
pela realização, pela aplicação ativa em torno de mim e, em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei
de ti, e merecerei conhecer-te melhor, comungar mais intimamente contigo na grande harmonia dos seres e das coisas.
Ajuda-me a desprender-me da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a
o-bscuridade que me envolve; depõe em minha alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa os Espíritos das
esferas celestes. Que tua doce luz e, com ela, os sentimentos de concórdia e de paz se derramem sobre todos os seres!
Que Assim Seja!
Fonte: Livro O Grande Enigma
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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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, além de Obras Póstumas,
dando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas nas colunas "O Que Disse Kardec" e "Desvendando o
Evangelho Segundo o Espiritismo".

A Importância de A Gênese no Contexto da Codificação
Allan Kardec o insigne codificador da Doutrina Espírita – DE, com razão foi chamado pelo cientista Camille Flammarion de
“o bom senso encarnado”. Do seu elevado senso de organização e metodologia científica, resultou o legado do pentateuco
espírita, assim disposto: O Livro dos Espíritos (abril de 1857), contendo a visão filosófica; O Livro dos Médiuns (janeiro de
1861) um verdadeiro tratado de ciência espírita, interligando os mundos físico e espiritual; O Evangelho Segundo o Espiritismo (abril de 1864), apresentando a visão religiosa da DE; O Céu e o Inferno (agosto de 1865), contemplando a visão
religiosa da DE, numa dimensão supra teológica e, a Gênese, um livro viajando na vastidão cósmica, tratando da criação e
das origens, além de fornecer a chave interpretativa de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e não explicados
pelos pensadores, homens de ciência e religiosos de todos os tempos.
Para se entender a importância da Gênese, no contexto das obras basilares do Espiritismo, é de melhor alvitre, descrever
sobre a riqueza do seu conteúdo.
Na obra em menção, como premissa do Caráter de Revelação Espirita, está dito: “o Espiritismo e a Ciência se completam
reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, acha-se na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da
matéria, e o Espiritismo sem a Ciência, ficaria sem apoio nem exame”. Mas adiante afirma-se: “o Espiritismo marchando com
o progresso, não será jamais excedido, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro em um ponto, ele
se modificará nesse ponto; se nova verdade se revelar, ele a aceitará”. Daí compreender o espírito de ciência e a grandeza
desse homem, com responsabilidade na revelação da Doutrina Espírita.
O livro “A Gênese”, complementando a explicação sobre Deus, contida no “Livro dos Espíritos”, afirma: “Os astros se formam pela atração molecular, e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da lei da gravitação. Esta regularidade
mecânica no emprego das forças naturais não indica uma inteligência autônoma. Essas forças são efeitos que devem ter
uma causa e ninguém pretende que estas constitua a Divindade.
Elas são materiais e mecânicas; não são inteligentes por si mesmas; mas são postas em funcionamento, distribuídas, adequadas as necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a do homem”. Só um arquiteto perfeito pode ser
sua causa: Deus!
Allan Kardec considerou importante constituir a verdadeira Gênese Universal segundo as leis da natureza e para tanto
valeu-se de muitas comunicações mediúnicas, como as de Galileu Galilei (que viveu no mesmo século dos astrônomos
Nicolau Copérnico e Tycho brahe), trazendo conceitos avançados sobre espaço, tempo, criação primária, criação universal.
Conceitua, por exemplo: “ora, quer a substância que se examine pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos
imponderáveis, quer esteja revestida das propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma substância primitiva”. Só uma inteligência suprema pode conceber e criar uma substância matriz de tudo quanto é matéria ou
energia: Deus!
Reporta-se o livro “A Gênese” ao Fluido Cósmico Universal, de onde se dimana todos os estados de matéria, na sua variabilidade inimaginável e na geração de raios, ondas, partículas, sons, movimento, no laboratório infinito da natureza. Quando
a astrofísica moderna fala em sub partículas atômicas, matéria luminosa, matéria escura, energia escura, arremete a ciência
a um ponto de confluência com o Espiritismo, compreendendo e definindo a vastidão cósmica universal.
A Gênese Planetária é apresentada na aludida obra com esboço dos períodos geológicos do nosso orbe. Naturalmente que
a classificação moderna em eras e períodos difere da apresentada no livro “A Gênese” e, daqui a algum tempo, em face as
escavações arqueológicas e prospecções geológicas, outras teorias ou afirmações virão e o Espiritismo saberá acolher novas verdades, porém seus conceitos de gênese e evolução da criação certamente serão confirmados pela ciência.
Quando trata da Gênese Orgânica, a obra fala do princípio vital, ou princípio da vida material orgânica, com muita propriedade. O mentor espiritual André Luiz aprofunda sobre o tema, particularmente no livro “Evolução em Dois Mundos” e, mais
modernamente, a Medicina Homeopática, lidando no campo da energia, fala em vitalismo, estreitando vínculos com a tese
espírita do corpo vital, ou duplo etéreo dos hinduístas, exercendo papel importante no corpo físico, a partir do corpo espiritual. Fantástico!
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Avançando para a Gênese Espiritual, a importante obra da DE estabelece o conceito de que o princípio inteligente, distinto
do princípio material, individualiza-se e elabora-se, passando pelos diversos graus de animalidade e é nesses graus que a
alma se ensaia para a vida. Esse sistema funda-se sobre a grande Lei de Unidade que preside a criação, confessando-se ai a
justiça e a bondade do Criador. Inevitavelmente penetra-se na ciranda dos renascimentos, ou das reencarnações, ou ainda da
paligenesia, conforme designação da metapsíquica.
Para coroar a teoria espírita sobre a gênese, atendendo uma sequência pedagógica, a admirável obra aborda sobre a Gênese
Mosaica, estabelecendo uma correlação com os períodos geológicos. Esclarece-se que, a raça adâmica é uma dessa imigrações, ou por outra, uma dessas colônias de Espíritos vindos de outras esferas, que deu nascimento à raça simbolizada por
Adão. Complementa-se: é preciso considerar as raças negra, mongólica e caucásica como tendo origem própria e havendo
nascido simultânea ou em tempos diferentes em diversas partes do globo. Acentua-se no final que a gênese mosaica, despida
da alegoria estreita e mesquinha, apresenta-se grande
e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador.
É enorme o encantamento na abordagem dos chamados Milagres do Evangelho. Indaga o codificador: Deus faz milagres? Resposta: Pode fazê-los, sem dúvida. Mas, tê-los-ia feito? Ou, em outros termos, derrogará Ele as leis que estabeleceu? Com
brilhantismo, daí em diante, para corroborar a tese da não existência de milagres, desenvolve a teoria dos fluidos (natureza,
propriedades e qualidades), a existência do corpo espiritual ou perispírito (formação e propriedades) e a ação e inferência
dos Espíritos na natureza. Com isso desaparece o sobrenatural, os milagres e os fenômenos a conta de maravilhosos esplendem dos dons, da lei natural, da fé realizante e da vontade operante, sem que haja derrogação das leis do Altíssimo!
Daí compreender a anotação do evangelista Mateus, 10/8: Curai os enfermos, limpai os leprosos, expeli os demônios, ressuscitai os mortos: de graça recebei, de graça daí.
A Teoria da Presciência recebe trato de profundidade no livro “A Gênese”. ” Para Deus o tempo não existe; o começo e o fim
dos mundos são o presente”. Já na Teoria das Predições, penetra-se no campo das faculdades mediúnicas ou anímicas e, na
metapsíquica, como percepção extra sensorial conhecida como precognição, ou ainda profetismo nos tempos distanciados do
judaísmo. Allan kardec dá explicações com simplicidade e rara sabedoria desse dom raro e não raras vezes explorado com
leviandade e misticismo.
O livro ”A Gênese” traz reflexões admiráveis no seu final: “a humanidade realizou até hoje progressos incontestáveis, os homens, pela inteligência, chegaram a resultados jamais atingidos, relativamente às ciências, às artes e ao bem estar material.
Resta-lhes ainda imensos progressos a realizar, qual seja fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade; a
nova geração, em contraposição a atual, deve fundar a era do progresso moral, distinguindo-se por uma inteligência e uma
razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas. Não se comporá exclusivamente
de Espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão preparados para se apropriarem de
todas as ideias progressistas e aptos para secundarem o Movimento Regenerador”.
Essa é uma sinopse desse livro magistral!
Célio Alan Kardec
Fonte: gruposcheilla.org.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Espiritismo, pandemia e
transformação social
As diversas e distintas das mais lúcidas análises reflexivas feitas até o momento acerca do advento da pandemia de Covid-19 parecem convergir para
uma mesma e importante conclusão. Tais análises corroboram com o ponto
de vista de que, para além de uma experiência dolorosa, desconcertante e
desafiadora, o aparecimento e propagação do novo coronavírus em escala
global tem como propósito maior, contribuir com a transformação social de
que, por sua vez, nos fala o Espiritismo ao abordar o fenômeno do progresso
da humanidade.
Não resta dúvida de que, não só do ponto de vista espiritual, mas sob vários outros aspectos, como, por exemplo, do ponto
de vista político, econômico e, sobretudo, social, o mundo vem apresentando, há tempos, claros sinais de saturação. A nos
fazer ver que não dá mais para continuarmos vivendo, convivendo, nos relacionando uns com os outros e com o planeta Terra,
nosso habitat sagrado, do modo degradante, desrespeitoso e destruidor como viemos até aqui. Olhando por esse prisma, a
experiência coletiva do momento atual nos faz ver que é preciso antes mesmo de nos espiritualizarmos, buscar nos humanizarmos mais. E isso, é importante destacar, ultrapassa o universo da crença religiosa que, como temos visto até aqui, parece
não ter sido suficiente para tornar os espíritos aqui encarnados em seres humanos melhores. E, um dos motivos disto, tem
sido, sem sombra de dúvidas, a falta de ênfase dada à dimensão social da alma humana aqui destacada e que é de vital importância para o processo de transformação e progresso moral da humanidade.
Só mesmo quando todos os seres humanos atingirem o nível de consciência coletiva, assumindo para si, as responsabilidades enquanto sujeitos dependentes uns dos outros, e responsáveis por manter em ordem a vida aqui neste plano físico
é que começaremos a consolidar o novo tempo tão badalado e aguardado por todos e que tem sido a tônica das diversas
análises feitas em torno da pandemia em curso.
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E, nesse sentido, não podemos perder de vista em nenhum instante, o fato de que, para muito além de uma crise de natureza
sanitária, econômica e de saúde pública como vem sendo bastante enfatizada até aqui, a pandemia que assola o mundo
e que, de um lado paralisa as sociedades, mas de outro mobiliza inúmeras pessoas ao redor do mundo inteiro em ações
solidárias extraordiárias, representa um forte apelo dirigido à nossa consciência social e espiritual, conclamando todos à investirem na disseminação da solidariedade social. Algo que, é importante destacar, é também abordado pelo espiritismo que,
na qualidade de doutrina holística que aborda a alma humana em todas as suas dimensões, foca sua atenção não apenas
nos aspectos metafísicos, mas também nos aspectos de ordem social, conforme, inclusive, está posto explicitamente na introdução de O Livro dos Espíritos. É nesta obra que, vale salientar, Kardec dedicou um capítulo específico voltado às questões
do espírito enquanto ser encarnado e, portanto, de natureza social, chamando-nos a atenção para a valiosa e imprescindível
experiência da vida em sociedade.
Referimo-nos aqui ao cap. 7, “Da lei de sociedade”, contido na Terceira Parte de O L.E, que, por sua vez, versa sobre aquilo de
mais importante para todos nós que são as leis morais. E o primeiro dos três tópicos desse capítulo, nos fala sobre “A necessidade da vida social”, destacando que Deus fez o homem para viver em sociedade e que é justamente por meio das relações
sociais, na convivência harmônica com os outros, que o espírito não apenas desenvolve todas as suas habilidades humanas,
como coloca em marcha o progresso individual e coletivo da humanidade.
Diz-nos a Espiritualidade Maior, no início do capítulo citado: “Homem nenhum possui faculdades completas. Por isso é que,
precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados”. Essa máxima é aprofundada
nos capítulos de “Lei do Progresso” e “Lei de Igualdade”, convidando-nos a refletirmos acerca da determinante dimensão
social da alma humana que, é importante destacar, ainda é pouco refletida pela grande maioria dos espíritas e que, como
vemos, se faz extremamente urgente.
Os tempos são chegados, alertam-nos os amigos do Mundo Maior a nos conclamar para que, não apenas reflitamos como
vem sendo instigado até aqui, mas que assumamos efetivamente a condição de trabalhadores da última hora e, desta maneira, contribuamos com a marcha do progresso moral da humanidade. Marcha esta que, como acreditamos não haver dúvida
alguma, encontra-se num momento crucial e determinante e que tem no flagelo destruidor em curso, a alavanca providencial
de que Deus se vale, vez por outra, conforme está posto em O L.E (Cap. VI) e em A Gênese (cap. XXVIII), para acelerar o progresso moral da humanidade.
E, nesse sentido, não tenhamos dúvida alguma de que só vencendo em nós mesmos e erradicando do seio social esse que
é o pior vício moral das sociedades, a indiferença moral e social, é que conseguiremos consolidar o processo de regeneração
tão aguardado, mas para o qual, pouquíssimos tem contribuído efetivamente. Mal esse, oriundo da fonte de todas as misérias
espirituais e sociais existentes, o egoísmo que, conforme nos é advertido no cap. XI do evangelho: “Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os Espíritos Superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao Cristianismo
toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha”. Portanto, não há dúvida de que, só
depende de nós, enquanto indivíduos e enquanto seres sociais conscientes, a resposta para esse caos em que nos encontramos e do qual, a pandemia de Covid-19 se destaca como o mais nítido e contundente sinal de alerta e oportunidade crucial
de mudança. A transformação social, moral e planetária de que tanto ansiamos e necessitamos!
Rosildo Brito
Fonte: espiritaonline.com
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Devotos Escandalizados
A doutrina espírita é um corpo teórico estruturado por Allan Kardec mediante
as informações obtidas no intercâmbio mediúnico, seguindo-se um método
racional baseado na observação e concordância entre si dos ensinamentos
recebidos.
É evidente o meticuloso trabalho realizado por Allan Kardec, demonstrando
sua capacidade intelectual e nobreza de caráter, angariando o devido respeito, até de contraditores de sua época.
Não só por uma questão de humildade, mas também por se tratar de ensino
coletivo, Kardec atribuiu aos espíritos a origem da doutrina, mas seu protagonismo é inegável e registrou seu nome na
história.
Passados mais de 160 anos desde o lançamento de O livro dos espíritos, o movimento espírita mundial segue se fortalecendo, com peculiaridades regionais, mas tendo as obras de Kardec como referência fundamental.
No Brasil, o espiritismo adentrou em diferentes segmentos sociais e, como era de se esperar em um país predominantemente católico, muitas pessoas aparentam certo apego a essas tradições. Esse traço se manifesta, principalmente, em alguns novos adeptos espíritas, que de certa forma ainda refletem costumes religiosos institucionalizados e pode perdurar em
alguns outros adeptos mais antigos, contribuindo para posturas sincréticas. Um desses costumes é a santificação informal
de pessoas que sejam consideradas modelos de caridade e moralmente superiores.
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O adepto sincrético habituado à intermediação de santos nos acontecimentos cotidianos, mesmo sem usar esse termo,
considera-se devoto de Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Maria de Nazaré, Allan Kardec e outros. Em momentos de dificuldades, apenas retiram o prefixo ‘santo’ do nome do espírito alvo de sua devoção e a eles dirigem súplicas, não raramente,
com promessas de ações futuras, mediante o atendimento de pedidos urgentes.
Tal postura devocional não impede que o adepto continue estudando e praticando o bem a si e ao próximo, entretanto, o
fanatismo disfarçado de devoção pode prejudicar o exercício da fé raciocinada, uma das bases do espiritismo. Um exemplo
recorrente é o devoto que acha uma heresia questionar o conteúdo da mensagem de algum espírito famoso recebida por um
médium igualmente popular, pois o médium ‘filtraria’ qualquer mensagem menos edificante e a comunicação sempre seria
de elevado teor moral e verdadeira, mesmo que contrariasse o ensino dos espíritos apresentados nas obras fundamentais.
Outro exemplo de fé cega é a atribuição da infalibilidade ‘papal’ à pessoa de Allan Kardec, de maneira oposta ao que o
próprio mestre lionês sempre demonstrou.
Com sua honestidade intelectual, Kardec em momento algum desejou que os espíritas o vissem como detentor da verdade
absoluta. Ele mesmo revisou e desenvolveu conceitos e aspectos doutrinários já publicados e até retificou afirmações que
fizera.
Um exemplo é o fenômeno da possessão. Demonstrando o compromisso com a verdade, Kardec afirmou:
"Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que
parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante". (Revista Espírita, dez/1863, “Um caso de possessão: Senhorita
Júlia”)
Em 2017, após a publicação do livro O legado de Allan Kardec, por Simoni P. Goidanichi, a obra A Gênese atraiu a atenção
de diversos pesquisadores que se debruçaram sobre as alterações ocorridas na 5ª edição, publicada após a desencarnação de Kardec. Vários grupos de estudos foram formados para se analisar comparativamente as edições, a fim de se verificar eventuais impactos na compreensibilidade do texto e dos conceitos tratados. Um desses grupos, o qual produziu um
relatório sintético sobre as alterações, foi organizado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE-SP)
e disponibilizou publicamente o respectivo documento1.
Dentre os capítulos de A Gênese, foram identificados alguns itens cuja edição original foi apontada por parcela dos estudiosos como mais adequada para se abordar aspectos doutrinários do que as respectivas alterações ocorridas na 5ª edição.
Outros estudiosos não apontaram diferenças significativas e alguns chegaram a apontar melhorias. No relatório final do
grupo de estudos da USE-SP, destaca-se a recomendação para que cada adepto compare e verifique por si mesmo as alterações, sem qualquer imposição de preferência.
Interessante fato, entretanto, foi notado. Algumas pessoas se mostraram escandalizadas pela realização de análises comparativas entre as edições, pois para elas, isso macularia a memória de Allan Kardec. Podemos supor que os devotos escandalizados consideram a formação de grupos de estudos comparativos de edições um sacrilégio, pois, para eles, questionar
as alterações seria duvidar da infalibilidade papal que atribuem a Kardec.
Apesar das resistências, o espiritismo progride e continua incentivando a fé raciocinada e a prática do bem. Sigamos!
1
. https://usesp.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-Final-GVE-2020.pdf
Marco Milani
Fonte: correio.news
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O Projeto Social de Jesus
Quanto abordamos a vida e a obra de Jesus de Nazaré, em geral somos levados a ter uma
relação um tanto romântica com aqueles tempos. Uma visão nada compatível com a realidade histórica dos tumultuados tempos de Jesus. Tempos difíceis numa região permanentemente invadida e disputada por vários povos.
O presente artigo não pretende abordar temas obscuros ou polêmicos de Yoshua ben Yussuf (Jesus, filho de José), mas os aspectos políticos de sua atuação nas terras da Palestina
dos Césares.
A partir de alguns trechos que consideramos particularmente significativos para nossos
propósitos, tentaremos vislumbrar o projeto social de Jesus para a humanidade. Partindo
de sua “utopia” pessoal: o “reino de Deus na Terra” e de versículos do Evangelho (literalmente Boa Nova ou Boa Notícia) de Mateus, que conviveu com ele já em idade madura,
segundo os dados históricos disponíveis, procuraremos ressaltar o homem Jesus, as motivações e intenções que o levariam a ser julgado como criminoso político e crucificado.
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“Jesus Nazareno, rei dos judeus”. Estes dizeres colocados na tabuleta que encimava a cruz em fora pregado não deixam
dúvidas quanto ao teor eminentemente político dado ao “caso” Jesus, e que motivaram suas ações, a perseguição que lhe foi
movida pela cúpula judaica e pelos romanos, culminando com sua morte na cruz, conforme o costume daqueles tempos. O
mesmo fizeram com Spártaco, o escravo rebelado, e com seus seguidores tempos antes.
Aspectos polêmicos da vida de Jesus, como sua idade real ao ser crucificado, o que fez e onde esteve entre os doze e trinta
anos de idade, seu relacionamento com Maria de Mágdala, ou se tinha ascendentes celtas, não fazem parte da reflexão ora
apresentada ao leitor ou leitora, bem como detalhes históricos, biográficos (sua família consagüinea), os relativos ao local
de nascimento etc.
Jesus foi um ser excepcional, sem dúvidas. Sua presença, direta ou indireta, está em todas as culturas modernas. Gandhi o
citou várias vezes durante sua luta pela libertação da Índia do jugo britânico.
A diferença entre os dois é que Jesus pretendia uma libertação plena, à semelhança de Buda e de Sócrates. Esses três tinham
algo em comum: a emancipação total, sintetizada na frase de Jesus sobre o conhecimento da verdade e da verdade como
instrumento de (auto)libertação.
Mais um esclarecimento. Cada um dos quatro Evangelhos, o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João, possui características próprias, com um ponto em comum: todos foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus, de memória
ou a partir de anotações esparsas anteriores. Pelo menos é que se apurou até o presente.
Vamos admitir que se as frases atribuídas a ele não forem literais, devem traduzir-lhe razoavelmente o pensamento e sua
doutrina, e é sobre esses pensamentos que se apoiará nossa reflexão. O porque de escolhermos o Evangelho de Mateus já
foi esclarecido anteriormente. O de Marcos é considerado o mais histórico de todos, o de Lucas foi escrito a partir de informações de terceiros, principalmente de Maria, mãe de Jesus, e o de João é visto como o mais esotérico ou filosófico de todos,
com influência da escola de Alexandria segundo alguns estudos comparativos.
Enfim, os Evangelhos citados acima são, a rigor, atribuídos aos que os assinam. São os Evangelhos canônicos tradicionalmente aceitos, embora se saiba da existência de muitos outros tidos como apócrifos. A descoberta de manuscritos muito
antigos na década de 1940, próximo ao Mar Morto, veio lançar mais alguma luz sobre esses tempos longínquos, mas nosso
breve estudo prescinde deles.
A origem da doutrina de Jesus
Uma leitura atenta dos Evangelhos canônicos nos mostra que os ensinos e a própria conduta
de Jesus possuem elementos da filosofia grega (ponto de contato com as idéias do filósofo
Sócrates), mas também e principalmente com o budismo.
Um filósofo moderno que se debruçou sobre a questão foi Arthur Schopenhauer (17881860), em seu ensaio “Da morte e sua relação com a indestrutibilidade do nosso ser-em-si”
(A obra-prima de cada autor. Martin Claret Editora. São Paulo, 2002, p. 51), de onde transcrevemos o seguinte:
“A hipótese de que o homem é criado do nada conduz necessariamente à de que a morte é
seu fim absoluto. Nesse ponto, por conseguinte, o Antigo Testamento é no todo conseqüente,
pois a uma criação tirada do nada não admite nenhuma doutrina da imortalidade. O cristianismo do Novo Testamento possui uma tal doutrina porque é de espírito indiano, e portanto
(isso é mais do que provável) é também de origem indiana, embora com a intermediação
egípcia. Somente para o povo judeu, no qual aquela sabedoria indiana tinha de ser enxertada
na terra prometida, uma tal doutrina se adapta tanto como aquela teoria da liberdade da
vontade à sua criação, ou como humano capiti cervicem pictor equinam Jungere si velit – (1)
É sempre mau se não se pode ser completamente original e não se pode talhar na madeira maciça. O bramanismo e o budismo, ao contrário, muito conseqüentes com eles mesmos, admitem ao lado da continuação da existência após a morte uma
existência antes do nascimento, da qual a vida presente se destina a expiar as faltas.”
Todo este ensaio de Schopenhauer é muito interessante, mas o trecho acima já é suficiente para nossos propósitos.
É perfeitamente admissível que a doutrina elaborada por Jesus tenha suas origens na Índia, particularmente no budismo,
com a intermediação egípcia e também grega. De fato, se nos colocarmos na Palestina dos tempos apostólicos, veremos uma
região governada pelos romanos, onde os “nativos” falam aramáico, a língua latina é de uso dos dominadores, o grego é a
língua culta e o pensamento egípcio permeia todas aquelas três culturas: romana, judaica e grega.
– Se o pintor quisesse colocar uma cabeça humana / em um pescoço de cavalo. (N. do T.)

Jesus adota a palavra caridade como pedra angular de sua doutrina, porém com os mesmos propósitos, indo além com sua
máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo (Mateus 22, 37-40).
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É nesse contexto sociocultural que Jesus tentará implantar sua doutrina, pelos caminhos oferecidos pela liderança carismática e da Desobediência civil (2), ao contrário de outros líderes de seu tempo e das expectativas da própria população judaica
que aguardava um novo líder guerreiro, como os reis Saul ou Davi.
Porém, o discurso de Jesus não está nos moldes do rebelde Barrabás (Yoshua bar Abba), que roubava para comprar armas
e deliberando promover uma insurreição popular contra os romanos, idéias que também visitaram a mente de um dos seguidores de Jesus: Judas Iscariotes.

Jesus adota a palavra caridade como pedra angular de sua doutrina, porém com os mesmos propósitos, indo além com sua
máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo (Mateus 22, 37-40).
Compaixão e caridade convergem para um mesmo sair de si. É a implantação da solidariedade, da compreensão e do altruísmo como modo de vida; um novo ethos é proposto para indivíduos e comunidades.
Desobediência civil: “A Desobediência civil é uma forma particular de desobediência, na medida em que é executada com
o fim imediato de mostrar publicamente a injustiça da lei e com o fim mediato de induzir o legislador a mudá-la. Como tal
é acompanhada por parte de quem a cumpre de justificativas com a pretensão de que seja considerada não apenas como
lícita mas como obrigatória e seja tolerada pelas autoridades públicas diferentemente de quaisquer outras transgressões.
Enquanto a desobediência comum é um ato que desintegra o ordenamento e deve ser impedida ou eliminada a fim de que o
ordenamento seja reintegrado em seu estado original, a Desobediência civil é um ato que tem em mira, em última instância,
mudar o ordenamento, sendo, no final das contas, mais um ato inovador do que destruidor.” (Norberto BOBBIO. Dicionário
de Política. EDUNB. p. 335)
Versículos representativos retirados do Evangelho atribuído a Mateus, apóstolo de Jesus.
Primeiramente cabe-nos esclarecer que usaremos a tradução mais comum e conhecida, efetuada por João Ferreira de Almeida. Assim, o leitor ou leitora interessado(a) poderá consultar os capítulos e, se sentir-se estimulado, aprofundar suas
próprias reflexões.
Nota biográfica de Jesus de Nazaré: Nascido em Belém, na Judéia, possivelmente em 753 da fundação de Roma (6 a.C.),
quando seus pais, Maria e José, estavam de passagem por Jerusalém devido ao recenseamento obrigatório. Cresceu em
Nazaré, na Galiléia, região onde fez pregações da sua Boa Nova. Morreu crucificado próximo a Jerusalém, após um processo
que lhe foi movido por autoridades judaicas que o acusaram de traidor da fé. Para os romanos os riscos do discurso de Jesus
eram de natureza política, daí seu julgamento e condenação como subversivo, presume-se que quando Jesus tivesse 33 anos
de idade.
João Batista e Jesus
Não é possível analisar a “opção política” de Jesus sem citar, mesmo que
de passagem, seu primo João Batista. Ambos ti-nham quase a mesma
idade, mas João Batista iniciara suas pregações quando tinha 26 ou 27
anos. Eram discursos inflamados quanto à necessidade de desapego
aos bens terrenos, aos poderes temporais e ao estímulo a uma conversão ou “renascimento” para uma nova vida, mais simples e solidária.
Há quem afirme ter sido João Batista um membro da seita dos Essênios,
de vida monástica e austera.
João Batista tinha bem claro para si seu papel de precursor. O papel de
alguém que prepara o terreno, do ponto de vista cultural, para outro
que lhe sucederia. Não há dúvida que Jesus seguiu as idéias de João Batista por algum tempo, desvinculando-se delas ou talvez superando-as
e ampliando-as de acordo com seu projeto de renovação social, capaz
de abarcar outras culturas, assimilando-as ou, o que era mais provável,
sendo por elas assimilado.
João Batista e Jesus pregam simultaneamente por algum tempo. Talvez o primeiro servisse de cortina de fumaça para as
pregações iniciais de Jesus, já que os temores de insurreição recaiam inicialmente sobre João e não sobre Jesus, cujo discurso
era mais moderado.
Quando em 29 d.C. João Batista é preso e decapitado por Herodes Antipas, as preocupações das autoridades romanas e
judaicas se dirigem para Jesus que, a esse tempo, já ganhava notoriedade em toda a região, atraindo adeptos de povos vizinhos, de diversas seitas, castas e camadas sociais.
Por falar ao ser humano, homem ou mulher, rico ou pobre, senhor ou escravo, qualquer que fosse a etnia ou nacionalidade,
Jesus teve nesse aspecto de sua doutrina seu ponto mais forte: o ecumenismo, contrabalançado pelo risco potencial de encontrar resistências e adversários em qualquer lugar, particularmente entre os privilegiados ricos e os detentores do poder
político e econômico.
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Mateus 5, 1-12; Síntese doutrinária (O sermão do monte)
É a síntese da doutrina de Jesus. Nesses versículos temos todo o seu pensamento de forma um tanto poética, mas direcionada ao povo simples que o ouvia. Mesmo que haja problemas de tradução ou mesmo interpolações, vemo-lo dizer que são
bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos,
os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os que forem perseguidos por causa
dele e termina dizendo que assim aconteceu com os profetas que viveram antes.

Essa proposta de conduta naturalmente exige mudanças radicais considerando o que é tido como válido nas culturas modernas. Já houve quem afirmasse que tais propostas enfraquecem a pessoa, tornando-a frágil, vulnerável e passiva num
mundo violento. Numa primeira leitura é isso que se apresenta aos nossos olhos. Pode ser, entretanto, que com a adesão
da maioria a um modelo de comportamento que possa primar pela alteridade e pelo respeito mútuo a vida social ganhe
novos contornos.
De qualquer forma, são atitudes assumidas individualmente com o ônus que acarreta para seu seguidor. Baseia-se na
premissa de uma vida após a morte ou em compensações, porque de outro modo não faria sentido deixar-se violentar de
tal forma sem reagir. Talvez encontrem-se aqui, no sermão do monte, os principais elementos da desobediência civil proposta por Jesus, equivalente a “ahimsa”, a doutrina da não violência, proposta e praticada por Mohandas Gandhi no século
passado. Uma doutrina, na verdade, forte em seus aspectos de usar a fé como poderosa arma política mas sem o uso da
força física.
Mateus 5, 23-24; Reconciliação
Nesses versículos está a proposição de reconciliação com os
outros antes de se depositar uma oferta no altar. Bastante
simples de se interpretar, pois se uma pessoa está ressentida ou odeia alguém, a rigor não faz sentido demonstrar
apreço à divindade estando em litígio com outrem. Jesus
sem dúvida privilegia o bom relacionamento humano em
detrimento de manifestações exteriores de fé.
Mateus 6, 1-5; Prática não ostensiva da caridade

deixar que saiba “a tua mão esquerda o que faz a tua direita”.

Aqui temos uma clara orientação quanto à prática da caridade de forma intima e particular, sem “tocar trombeta” ou

Fazer o bem sem ostentação inibe a vaidade pessoal ou grupal. Mesmo a filantropia, anunciada pelos órgãos de comunicação, a bem da verdade contraria esse pressuposto, pois faz promoção pessoal ou de organizações, principalmente
quando parte do Estado já que daí se procura retirar os dividendos políticos com o uso do dinheiro público.
Mateus 6, 19-20; Desapego aos bens materiais
Recomendação clara a uma vida simples, modesta e mais saudável. Não ajuntar tesouros que a traça e a ferrugem possam consumir é uma advertência quanto aos possíveis malefícios causados pelo mau uso da riqueza, principalmente
quando esta deixa de ter finalidade social, reduzindo-se a atender interesses pessoais. Sobretudo, para quem deseja
ocupar-se com as coisas do intelecto ou do espirito os cuidados que as riquezas exigem tomam precioso tempo.
3.6 – Mateus 7, 1-3; Não julgar
Como ninguém sabe com exatidão o que leva alguém a tomar determinadas decisões ou a fazer determinadas coisas o
mais prudente é não fazer juízo de valor. É comum dizer-se que cada acontecimento tem três versões: a minha, a sua e a
verdadeira. Isso não quer dizer que não se possa ou não se deva avaliar ou analisar situações ou condutas. A advertência
se refere à pessoa humana enquanto tal.
Se alguém ocupa um cargo ou exerce alguma função, naturalmente deve e será avaliada em seu desempenho, se não pelos seus superiores o será pela opinião pública. O julgamento puro e simples pressupõe que nossos conceitos são suficientes e os mais acertados, além de que nossa capacidade de discernimento estaria acima de todos os riscos de erro, o que
não ocorre. Ninguém tem todos os detalhes de qualquer coisa para julgar, no sentido estrito da palavra.
Mateus 9, 10-12; Ausência de preconceitos
Jesus visitava e comia em casa de gente considerada ruim pela opinião pública da época, além de freqüentar locais considerados impróprios para uma pessoa de bem. Porém, era homem desprovido de pré-julgamentos, preconceitos ou discriminação, daí seu envolvimento com gente considerada vulgar. Com esse comportamento dava exemplo de que todos
merecem atenção e mesmo uma “segunda chance” (oportunidades) para se redimirem de seus erros.
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Mateus 10, 34-35; Doutrina inovadora
Nesses versículos Jesus alerta para os efeitos de sua doutrina. Diz ter vindo trazer a espada e não a paz. Naturalmente
uma metáfora relacionada às divergências que passariam a acontecer no seio das próprias famílias e da comunidade, a
partir de suas idéias e das adesões que surgiriam. Uma mudança tão radical de princípios, tanto hoje quanto naqueles tempos, acarreta resistências até mesmo da opinião pública. Sabendo disso alerta seus eventuais seguidores sobre o preço a
pagar pela adesão à sua causa.

Mateus 11, 12; Fé imposta pela violência
Jesus menciona o uso da violência para controle das coisas sagradas e naturalmente as religiões que assumem papel
meramente político ao lado dos poderosos. O “reino dos céus” é tomado pela força e objeto de violência, diz ele. A história
confirma tal assertiva pelas inúmeras guerras e conflitos por motivação religiosa ao longo desses dois mil anos. Jesus reprova categoricamente aqueles que usam da força para impor qualquer tipo de fé religiosa ou o uso da religião como mecanismo de controle e manipulação social e não de educação da sociedade.
Mateus 15, 17-20; O que procede do coração / conduta
O que sai pela boca procede do coração, diz ele. A linguagem reflete os sentimentos e pensamentos das pessoas. Diz ainda que essas coisas, se ruins, contaminam o homem e por extensão a sociedade. Refere-se à mentira, à intriga, às mortes
e todas as coisas negativas decorrentes do mau uso da palavra que espelha o que vai na alma de cada um.
Mateus 19, 24; O apego à riqueza
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no “reino de Deus”. Alusão clara às preocupações daqueles que possuem riquezas materiais e que ocupam-se primeiramente com elas. Além disso, as riquezas
abrem possibilidades inúmeras para seus possuidores. Podem fazer o bem em larga extensão, tanto quanto podem produzir
estragos imensos para si e para a sociedade em função do poder que o dinheiro dá àquele que o possui. Daí que a possibilidade de um rico preocupar-se com as coisas espirituais é pequena dado o seu envolvimento com as questões terrenas e os
prazeres e facilidades que a riqueza proporciona. Não poder servir a dois senhores, a Deus e a Mamom, (dedicar-se simultaneamente às coisas da vida material e às coisas do espírito) é outro alerta sobre os riscos inerentes ao apego ao dinheiro.
Mateus 21, 11-13; Simonia
A entrada de Jesus no templo, expulsando de lá os mercadores, é atitude enérgica ao extremo e muito significativa no contexto de sua doutrina. Simonia é o comércio das coisas sagradas ou espirituais. O que faria Jesus em nossos dias, quando
o mercado de produtos esotéricos cresce e torna-se um setor da economia dos mais promissores? A própria fé tornou-se
mercadoria oferecida nos balcões de todo tipo de seita. Vivemos um verdadeiro fast food da fé, com um cardápio bastante
variado. Há evidente contradição entre o ensino de Jesus e a prática
de muitos de seus pretensos seguidores.
Mateus 22, 16-22; Vida material e vida espiritual
O ardil armado contra Jesus ao lhe perguntarem sobre se deviam
ou não pagar o tributo a César foi habilmente contornado quando
ele lhes pediu uma moeda e perguntou a seus interlocutores de
quem era a efígie. Como era de César, respondeu simplesmente que
se desse a César (ao mundo material) o que é de César e a Deus
(à vida espiritual) o que é de Deus. Separou assim os interesses e
contingências próprios a uma e a outra esfera de vida, considerando
que cada pessoa pode escolher dar maior relevância a uma do que
à outra.
Mateus 23, 32-36; Ação enérgica diante dos costumes
Nesses versículos Jesus reprova a forma como os judeus receberam aqueles que o antecederam nos ensinamentos relativos
às coisas espirituais. Os profetas ou foram desprezados ou foram mortos, sem que houvesse mudanças significativas nos
costumes.
Afirma que o “sangue dos justos” recairia sobre eles, numa alusão às conseqüências do desprezo pelos ensinos anteriormente transmitidos. De igual maneira, a humanidade atual sofre os efeitos do desprezo pelos alertas relativos ao nosso meio
ambiente, aos valores subvertidos, à permissividade e pelos ensinos que regularmente aparecem pela palavra de pensadores, religiosos e cientistas.
Mateus 26, 6-7; Respeito pelas mulheres
Nesse trecho do Evangelho de Mateus, quando uma mulher traz um óleo precioso e lhe derrama nos cabelos, Jesus demonstra mais uma vez a atenção e respeito que dedica à mulher, numa sociedade machista e patriarcal. Nos quatro Evangelhos,
em diversos momentos, vemos Jesus tratar as mulheres da mesma maneira atenciosa, demonstrando que, ao contrário dos
costumes vigentes, dava às mulheres o direito de partilhar de sua presença em condições de igualdade com os homens, o
que não deixava de causar estranheza a alguns de seus seguidores, particularmente a Pedro. Com isso, Jesus estabelecia
um novo modo de relação entre homens e mulheres, estabelecendo a igualdade de direitos pelo exemplo que dava nessas
ocasiões.
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Mateus 27, 11-12; Julgamento político
Quando Pilatos interrogou Jesus, perguntando-lhe se ele era o rei dos judeus, este lhe respondeu; “Tu o dizes”. Ele não era
e não se considerava um rei terreno, mas um mestre ou tutor espiritual. Porém, certamente não seria fácil, já esgotado pelos interrogatórios e previamente condenado pelas autoridades judaicas, tentar uma pregação no sentido de explicar seus
intentos e motivações naquele momento. Escolheu o silêncio sabendo das conseqüências dele. É possível que Pilatos tenha
interpretado seu silêncio como uma resposta negativa e deve tê-lo qualificado como apenas mais um daqueles profetas que
vez por outra apareciam e eram estimulados à liderança guerreira, segundo as expectativas do povo judeu. Como Jesus não
correspondera ao que o povo desejava, apesar de sua evidente liderança, o ressentimento popular foi estimulado pelo Sinédrio que temia muito mais suas denúncias do mau uso da Lei de Moisés.
Não parece haver dúvidas quanto ao caráter político que o processo contra Jesus tomou, pouco a pouco. Para Jesus, depois
de preso, a situação era irreversível. Não poderia contar com a complacência do Sinédrio e os romanos precisavam do apoio
das autoridades judaicas naquela região permanentemente tumultuada e politicamente explosiva. Condenar e executar Jesus como um subversivo foi a saída mais simples. Ele era inocente e sua condenação foi fruto de um casuísmo.
Mateus 27, 37; O rei dos judeus
Segundo o versículo 37, a inscrição na tabuleta colocada na cruz de Jesus dizia: “Este é Jesus, o rei dos judeus”. Foi colocada a mando de Pilatos, contrariando interesses do Sinédrio que não queria dar o qualificativo de rei a Jesus, já que tal condição os colocava em situação difícil
diante do povo. Porém, aqui também aparece a possibilidade de Pilatos
ter aproveitado a situação para reafirmar sua posição de comando na
Palestina. Ao manter a condenação e a inscrição na tabuleta, passava a
imagem de quem tinha debelado uma perigosa insurreição popular ainda em gestação e que teve seu líder apanhado antes que agisse. Como
será que a notícia da execução do “rei dos judeus” deve ter repercutido
em Roma, capital do império?
Uma observação: Quando Pilatos lava as mãos simbolicamente, dizendo não ser responsável pelo “sangue desse justo”, não
se exime da responsabilidade da condenação já que ele era o mandatário maior na Palestina e poderia ter tomado outras
medidas que não culminassem com a morte de Jesus. Porém, não querendo indispor-se contra o Sinédrio, já que precisava
dele para governar, tomou tal atitude compatível com os costumes políticos daqueles tempos.
Conclusão: A “plataforma política” de Jesus.
Diante desta breve reflexão seria admissível um Jesus que se apresentasse, hoje, com uma plataforma política? Certamente,
não. Jesus de Nazaré tinha um projeto social amplo e suficiente para atender a todas as pessoas. Contempla o indivíduo,
considerando-o como sujeito, e ao mesmo tempo a coletividade, estabelecidas as regras mínimas de convivência, baseadas
na caridade, no sentido mais amplo que a palavra possa ter.
Caridade que não se restringe a dar coisas. Caridade como compartilhamento de sentimentos e de espaços físicos ou simbólicos, de um exercício de boa convivência, de respeito a si mesmo e ao próximo visto como igual, seres oriundos de uma
mesma fonte à qual ele nomeou simplesmente Pai.
Jesus, filho de José, carpinteiro, e de Maria, “do lar”, ele próprio um carpinteiro, demonstrou ser uma pessoa generosa ao extremo, pacifista e pacificador, porém enérgico quando necessário e consciente de seus propósitos. Foi um militante social e
não um fundador de religiões, por isso não pode ser responsabilizado pelo que fazem usando seu nome ou ensinos.
A doutrina social de Jesus é, em sua essência, bastante simples, pois parte de princípios e valores que podem ser considerados universais, que visam o bem-viver, daí que é assimilável pelos mais simples do povo, desde que não manipulem ou façam
adaptações de seus ensinamentos como tem acontecido ao longo dos séculos. Suas parábolas ainda são atuais e instrutivas.
Ele dirigia-se eminentemente à maioria pobre de recursos materiais e de esclarecimentos, mas não foi exclusivo em sua fala,
tanto que teve adeptos mesmo entre os conquistadores romanos de seu tempo.
Paulo R. Santos
Fonte: ipepe.com.br

Siga a Família Geedem nas redes sociais:
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O que acontece por aí...

Comprovante de Vacina Digital
Quem precisa acessar o comprovante de vacinação rapidamente pode buscar os
serviços locais. No Estado de São Paulo, uma alternativa é buscar o serviço do
Poupatempo Digital. Para acessar, é preciso baixar o aplicativo do Poupatempo
Digital no celular e entrar com login e senha (quem não tem cadastro pode fazer
no próprio aplicativo).
h t t p s : //p l a y.g o o g l e .c o m /s t o r e /a p p s /d e t a i l s ? i d = b r.g o v. s p. p r o d e s p.
pptdigital&hl=pt_BR&gl=US
Depois, é só clicar em Serviços e, em seguida, Vacinação Covid-19. Então, o
usuário deve buscar a opção Carteira de Vacinação e Certificado de Vacinação
(PDF). Segundo o governo de São Paulo, é possível salvar o certificado no seu
celular para acessar rapidamente depois, ou enviar por e-mail ou WhatsApp. O
app também fornece a versão do certificado em inglês.
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.duosystem.avancasaude.
sp.prod&hl=pt_BR&gl=US

Maior canal brasileiro de vídeos animados sobre as lições dos grandes
pensadores da humanidade.
"Acreditamos que os conhecimentos produzidos ao longo da história por
filósofos, escritores, artistas e outros pensadores, quando colocados em
prática, são capazes de levar as pessoas por um profundo caminho de
autoconhecimento, alcançando o equilíbrio na vida."
“Uma vida não refletida, não vale a pena ser vivida.”
Sócrates
https://www.youtube.com/c/SUPERLEITURAS

Para a Criançada!

O Mapa do Brincar é uma iniciativa da "Folhinha", suplemento infantil do jornal Folha de S.Paulo. O site reúne
hoje 750 brincadeiras de todo o país.
O site reúne brincadeiras das cinco regiões do Brasil.
https://mapadobrincar.folha.com.br/
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