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Há

Caros leitores,
Há dez anos iniciamos a edição deste Informativo, com a
intenção de contribuirmos com a
divulgação do Espiritismo. Assim,
surgiu o Informativo Espírita do
Peixotinho, com informações objetivas, formatação enxuta e uma
apresentação visual agradável.
Desde então, temos levado nas

asas da internet um pouco de
Doutrina Espírita a muitos leitores no Brasil e no exterior.
Neste mês de dezembro completamos uma centena deles.
Diante desse número, é imperioso que façamos uma reflexão
acerca das nossas atividades
enquanto célula de divulgação
do Espiritismo, tendo em vista a

manutenção dos compromissos
assumidos com a Espiritualidade,
sem olvidar da inegociável observância dos princípios doutrinários
definidos por Allan Kardec, primando pela pureza doutrinária
e nos esquivando das investidas
daqueles que defendem a “atualização” do Espiritismo e até
mesmo da mensagem de Jesus.

No opúsculo “O que é o Espiritismo”, Kardec defende que a
Doutrina Espírita “conquistou o seu
lugar e está assente sobre bases
que de ora em diante desafiam
os esforços dos seus adversários.”
Dessa forma, aqueles que pretendem reformar a obra kardequiana
devem atentar para o fato de que,
em matéria de reforma, as bases
são intocáveis, sob pena de se ter
ao final da empreita um novo edifício, e não um reformado. Mas se
isso não lhes bastar, que lembrem
da determinação de Emmanuel
quando diz ao Chico Xavier: ” – se
algum dia eu conflitar com Jesus
e Kardec, me abandone, Chico”.1
Nós do Grupo Espírita Peixotinho
não negligenciaremos e não conflitaremos com Kardec.
Não obstante, os desafios para
se manter a pureza da mensagem
espírita protegida dos desejos e
apetites humanos não são pequenos nem poucos. Isso porque muitos de nós ainda navegamos nas
águas da ambição e do desvario,
velejando alucinados pelos mares
da vida, numa busca insana pelo
novo e pelo maravilhoso, em detrimento do equilíbrio e da harmonia
que devem nortear nossa marcha
em busca de dois grandes valores
do espírito em ascensão: a paz e
a felicidade.
Ao escrevermos esta mensagem comemorativa do centésimo
Informativo do Grupo Espírita
Peixotinho, esperamos ter contribuído com os nossos leitores
para um melhor entendimento dos
reais valores da vida, bem como
plantado no coração e nas mentes
de muitos, uma sementinha de
certeza de que seguindo a Jesus
e a Kardec atingiremos mais rapidamente o esperado porto seguro
em algum lugar do mar das ilusões,
onde repousaremos das agruras
que compõem a realidade da nossa vida e nos alimentaremos da
esperança e da coragem que nos
fazem continuar no caminho até o
mais completo burilar dessa pedra

bruta chamada Espírito Humano;
este burilamento deve ser o único
desejo a mover aqueles que se alistam nas fileiras de trabalhadores
da seara do Cristo.
Outro aspecto a ser considerado
no bojo dessas reflexões refere-se
ao despertar da consciência para
a nossa implacável realidade existencial. Somos seres superiores em
processo de formação. Não obstante, essa superioridade é latente.
Enquanto não a desenvolvermos a
ponto de ser exercida em plenitude
somos apenas projetos inconclusos
de deuses. Jesus não nos advertiu
de que somos deuses e de que po-

deremos fazer tudo o que Ele fez e
muito mais? Por que não fazemos,

então? Simplesmente porque não
desenvolvemos, ainda, o nosso
potencial latente de divindade.
De acordo com Lucas (17:2021), quando Jesus estava sendo
interrogado pelos fariseus sobre
quando viria o Reino de Deus, Ele
disse: O reino de Deus não vem
com aparência exterior; nem dirão:
Ei-lo aqui! ou: Ei-lo ali! pois o reino
de Deus está dentro de vós. Logo,
se quisermos explorar o reino que
nos habita é para dentro de nós
que devemos nos voltar e perguntarmos à nossa consciência: qual
é a chave para explorarmos esse
potencial? E ela nos responderá: o
conhecimento.

Nesse sentido diz-nos João
(8:32): “Conhecereis a verdade e
a verdade vos libertará”. Ou seja,
a condição para que possamos
desenvolver o potencial latente e
ter a liberdade de agir conforme
Jesus agia (e ainda age) é adquirir
o devido conhecimento da verdade.
Não apenas o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático das
leis que regem todas as relações da
vida. Aqui surge outra pergunta:
como conhecer na prática as leis
que regem a vida? Acredito que
exercitando a interpessoalidade
que nos aproxima do outro e nos
permite adentrar a intimidade da

1 - Disponível em: <http://www.100anoschicoxavier.com.br/biografia-dechico-xavier>. Acesso em 18/11/2014.

sua necessidade, promovendo
o intercâmbio de forças que faz
surgir o alívio das dores e permite
vislumbrar a paz desejada. Em
outras palavras, o que nos revela
o conhecimento prático das leis
da vida é a prática da caridade,
que nos faculta o caminho que nos
conduz à compreensão e à vivência
do verdadeiro sentido das palavras
de Jesus quando diz: amai-vos uns
aos outros como eu vos amo.
Do exposto, o Informativo Espírita do Peixotinho tem a pretensão
de auxiliar os leitores na construção dessa compreensão. Pela
exiguidade de espaço, não levamos a informação completa, mas
sugerimos leituras e reflexões que
poderão suscitar o interesse por
temas específicos a cargo de cada
leitor. Não obstante, é de cada um
de nós a responsabilidade de bem
aproveitar os conteúdos que nos
chegam, bem como de nos oferecer
o ambiente mental apropriado para
construir o conhecimento de que
necessitamos.
Agradecemos ao Bom Deus pela
oportunidade deste trabalho, que
sabemos ser pequeno, mas de
grande importância para muitos
leitores. Agradecemos aos colegas
que se dedicaram e aos que ainda
se dedicam à manutenção deste
instrumento de divulgação, fazendo uma alusão especial aos diletos
amigos Denise Escovino, Adilson
Mariz, Roberto Melo, Newton Daltro
e Raul Paulino, que constituem o
núcleo que deu origem ao Grupo
Espírita Peixotinho, extensiva à
Editora Otimismo, na pessoa do Senhor Lourival Lopes e de seu filho
Claudio, pelo inestimável auxílio
de divulgação no início das nossas
atividades.
Por fim, desejamos a todos uma
boa leitura e que as festas natalinas
sejam repletas de paz, de harmonia, de esperança e da certeza de
que Jesus sempre está do nosso
lado em todos os mementos da
nossa vida, se assim o quisermos.
Fraternalmente,
Ricardo Honório
Coordenador do GEP
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