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Eles Vivem
“Ante os que partiram, precedendo-te
na Grande Mudança, não permitas
que o desespero te ensombre o
coração. Eles não morreram. Estão
vivos. (...) Pensa neles com a saudade
convertida em oração.

As
tuas
preces
de
amor
representam
acordes
de
esperança
e
devotamento
despertando-os para visões
mais altas na vida.”
(Francisco C. Xavier–Emmanuel)

ESTUDANDO KARDEC

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – IV
Resumo da doutrina de Sócrates e Platão (continuação da edição de setembro)
X – O corpo conserva os vestígios
bem marcados dos cuidados que se teve com
ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o
mesmo com a alma. Quando ela se despoja
do corpo, conserva os traços evidentes de seu
caráter, de seus sentimentos, e as marcas
que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim,
a maior desgraça que pode acontecer a um
homem, é a de ir para o outro mundo com
uma alma carregada de culpas. Tu vês,
Calicles, que nem tu, nem Polus, nem
Górgias, podereis provar que se deve seguir
outra vida que nos seja mais útil, quando
formos para lá. De tantas opiniões diversas, a
única que permanece inabalável é a de que
mais vale sofrer que cometer uma injustiça, e
que antes de tudo devemos aplicar-nos, não a
parecer, mas a ser um homem de bem.
(Conversações de Sócrates com os discípulos
na prisão)
Aqui se encontra outro ponto
capital, hoje confirmado pela experiência,
segundo o qual a alma não purificada
conserva as ideias, as tendências, o caráter e
as paixões que tinha na Terra. Esta
máxima: Mais vale sofrer do que cometer
uma injustiça, não é inteiramente cristã? É o
mesmo pensamento que Jesus exprime por
esta figura: “Se alguém te bater numa face,
oferece-lhe a outra”. (Cap. XII, Mateus, V:
38-42 e nº 7 e 8).
XI – De duas, uma: ou a morte é
a destruição absoluta, ou é a passagem de
uma alma para outro lugar. Se tudo deve
extinguir-se, a morte é como uma dessas
raras noites que passamos sem sonhar e sem
nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se

a morte é apenas uma mudança, a passagem
para um lugar em que os mortos devem
reunir-se, que felicidade a de ali reencontrar
os nossos conhecidos! Meu maior prazer seria
o de examinar de perto os habitantes dessa
morada, e dentre eles distinguir, como aqui,
os que são sábios dos que creem sê-lo e não
o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para
morrer e vós para viver. (Sócrates a seus
julgadores).
Segundo Sócrates, os homens que
viveram na Terra encontram-se depois da
morte e se reconhecem. O Espiritismo no-los
mostra continuando suas relações de tal
maneira que a morte não é uma interrupção,
nem uma cessação da vida, mas uma
transformação, sem solução de continuidade.
Sócrates e Platão, se tivessem
conhecido os ensinamentos que o Cristo daria
quinhentos anos mais tarde, e os que o
Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de
outra maneira. Nisso, nada há que nos deva
surpreender, se considerarmos que as
grandes verdades são eternas, e que os
Espíritos adiantados devem tê-las conhecido
antes de vir para a Terra, para onde as
trouxeram. Se considerarmos ainda que
Sócrates, Platão, e os grandes filósofos do
seu tempo, podiam estar, mais tarde, entre
aqueles que secundaram o Cristo na sua
divina missão, sendo escolhidos precisamente
porque estavam mais aptos do que outros a
compreender os seus sublimes ensinos. E que
eles podem, por fim, participar hoje da
grande plêiade de Espíritos encarregados de
vir ensinar aos homens as mesmas verdades.
(Continua na próxima edição)
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Reuniões Públicas
Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


... é dia de

A palestra faz parte do
tratamento espiritual.
E E
Evangelização Infantojuvenil

e

novembro
dezembro

- dia 11
- dia 9

Sábados - das 10h às 11h30min

Biblioteca do C.E.U.
Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

5 a 9 de dezembro

Com muitas ideias para suas lembrancinhas de Natal



Não percam!!

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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INFERIORIDADE MORAL
Miramez comenta a questão 325 de “O Livro dos Espíritos”
Os Espíritos elevados são despojados de
todo tipo de apego, que constitui
limitação moral da alma.
Muitos e muitos Espíritos
encarnados, quando percebem a
aproximação da desencarnação, desejam
que seus corpos sejam enterrados em tal ou
qual lugar, principalmente onde nasceram.
Isso caracteriza a condição espiritual de
quem se aproxima do túmulo. O corpo é
corpo e não retém o Espírito junto a si.
Depois que esse deixa a veste física, ele
volta para o meio de onde veio, a mãe
natureza, e vai servir em outras áreas como
manda o progresso.
Quanto a reunir todos os restos mortais
de uma família em determinado lugar, é
inspiração do amor limitado dos que lhes
foram entes queridos. Convém notar que
esse gesto não interfere na evolução do
Espírito imortal. São laços que estão ligados
aos velhos costumes, que é preciso sejam
desatados por novas filosofias. A verdade,
disse Jesus, liberta. Devemos todos
conhecê-la, para nos tornarmos livres.
O Espírito elevado sabe que os Espíritos
que lhe foram antepassados não estão
ligados aos restos mortais nem moram em
cemitérios. Para que inspirar os encarnados
para ajuntarem os ossos de todos os
familiares que passaram para o mundo dos
Espíritos? Trasladar simplesmente ossos de
um lugar para outro nada significa para o
sossego dos Espíritos que foram ocupantes
daqueles corpos, que necessitam, acima de
tudo, de harmonia espiritual.
Pela lei da reencarnação, sabemos que um
Espírito já usou muitos corpos. Certamente
que, se esse fosse o caminho para a sua
felicidade, justo seria reunir todos eles em
um só lugar.
O Espiritismo, codificado por Allan Kardec,
veio para ajudar os homens e os próprios
Espíritos desencarnados na educação
espiritual. As suas mensagens, quando
inspiradas no Cristo, despertam a alma para
a luz de todos os entendimentos, de

maneira que encontramos o que
procuramos dentro de nós.
Jesus já falava que o céu está
dentro de nós.
Verdadeiramente, a nossa
felicidade é interna, porque é no mundo
íntimo que construímos a nossa paz eterna,
aquela onde não falta o trabalho com amor.
Os nossos sentimentos, para que sejam
nobres, na nobreza do amor, haverão de ter
analogia com os sentimentos do Mestre
Jesus, e a similitude com o Evangelho.
Dessa maneira, o Espírito começa a mostrar
a sua liberdade sem negar e esquecer seus
deveres para com a sua própria consciência.
Quando falamos que o Espírito não sente
felicidade quando os encarnados fazem tudo
para ajuntar os restos mortais, tratamos de
Espíritos elevados, que não atribuem
importância maior ao fato, pois o seu amor
é universal. Somos filhos do mesmo Deus e
irmãos uns dos outros, na plenitude do
amor.
Aqueles que vivem de recordações ficam
paralisados no tempo e no espaço. A canção
que diz que “recordar é viver” não esclarece
que depende do que recordarmos. Recordar
as ideias luminosas dos grandes astros que
passaram pela Terra nos faz bem, assim
como se copiamos seus grandes feitos. Não
podemos ignorar que o apego aos bens
materiais e aos restos mortais de parentes e
amigos é inferioridade moral. Livremo-nos
disso o quanto antes, para que possamos
subir mais um degrau na escala espiritual e
ter olhos para ver e sentir as leis que
dirigem e orientam todos.
Repetir Jesus é muito bom para nós.
Vejamos o que Ele nos disse, com toda a
propriedade moral: Amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a si
mesmo. Toda a lei e os profetas estão
contidos nesses dois mandamentos (Mateus,
22 a 40). O resto vem por acréscimo de
misericórdia.
In: “FILOSOFIA ESPÍRITA” – VOLUME VII
– João Nunes Maia / Miramez –(Capítulo 19)

RECRELUZ
Evangelho para a Infância e a Juventude
Almas Viajantes
Somos almas viajantes,
cruzando o tempo e a distância
entre aquilo que desejamos ser
e o que realmente somos.
Como na escola da vida,
ainda no jardim da infância.
Representando papéis diferentes
a cada nova jornada.
Etapas que vamos cumprindo
com erros e acertos, acumulando
dívidas e bênçãos em nossa caminhada.
As dívidas resgatamos com suor, lágrimas, e
por vezes muita dor.
As bênçãos são os lenitivos.
Fecha cicatrizes, cura feridas.
São decorrentes do amor que exercemos,
seja no amparo aos irmãos caídos,
seja no nosso próprio mover,
no caminhar em direção a Luz.
Alma querida!
Se a dor lhe visita constantemente,
aprenda que,
somente o amor incondicional pode libertar.
O abençoar o pão e o dia, o resgatar do aflito,
o dividir do pão
que por vezes já é tão pequeno.
O amor pede passagem na sua vida.
Abra as janelas do seu coração
e se livre do ranço do tempo:
- perdoe,
- ampare,
- não julgue,

- não calunie,
- não atire a pedra
que está na mão.
Antes,
livre-se das velhas roupas,
como Francisco de Assis,
dispa-se do mundo.
Fique com a simplicidade da vida,
que lhe sorri como quem abraça.
E Deus, Pai de infinita misericórdia,
cobrirá a sua vida com Paz e Graça.
Fruto do seu esforço no caminho do bem,
ainda que sem acreditar em nada
e em ninguém,
soube seguir no caminho da retidão,
soube estender a mão,
praticou o Evangelho Vivo,
sem nunca tê-lo lido.
Somos almas viajantes
em busca de um porto seguro
onde possamos ancorar
nossos barcos envelhecidos,
remoçados pela certeza,
para vivermos a eternidade dos dias,
em harmonia com a Natureza,
fonte de toda a beleza.
Que assim seja.

Paulo Roberto Gaefke
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