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Qualidade

ecentemente, Joanna de
Angelis apresentou uma
proposta de responsabilidades para
o Centro Espírita baseada numa
trilogia: Espiritizar, Qualificar e
Humanizar. Será possível resumir
a proposta do Espírito Amigo?
[...]
Espiritizar, na proposta de Joanna
de Angelis, tem esse sentido de resgate, de atrair a pessoa que apenas
frequenta para que se
torne praticante, adotando o Espiritismo
e não querendo ser por ele
adotado; de
permitir-se
que o Espiritismo entre
nela e não
apenas entrar no Espiritismo.
Mas, também, espiritizar tem
o sentido de
viver o Espiritismo como
ele é, na sua
essência, sem
adulterações,
modismos, sincretismos, sem adaptações
ou concessões a outras correntes de ideias, por mais respeitáveis sejam ou pareçam. Existem
propostas muito boas, mas no lugar
onde elas estão; se transplantadas
para o Espiritismo deperecem, além
de asfixiarem o Movimento Espírita.
Divaldo afirma: “Joanna de Angelis, com muita veemência, teve
a oportunidade de nos propor a
espiritização de nossa Casa, porque,

se o indivíduo vai ao templo budista
ali estão as suras do pensamento de
Sakia Muni, o grande príncipe Sidartha Gautama. Se vai a uma entidade
protestante encontra a presença da
Bíblia. Se vai a um culto católico,
submete-se aos dogmas da Igreja...
Por que a Casa Espírita deverá ser
o lugar de ninguém, o recinto no
qual tudo é válido, como se fosse
o tour de force para que cada qual
exiba aquilo que lhe aprouver...?”
A segunda
proposta de
Joanna de
Angelis é
a qualidade,
e s t e
conceito moderno
que é
quase
u m a
doutrina, uma
metodologia científica para
se alcançar resultados exitosos,
mas que já fazia parte
(como faz) do pensamento espírita,
graças à visão grandiosa e notável
de Allan Kardec. Diz Divaldo: —
“Para que nos tornemos espíritas,
deveremos adotar a qualidade
de uma pessoa de consciência...
buscar a qualificação espírita, e
tentar saber realmente o que é o
Espiritismo... procurar melhorar

as qualidades morais, sociais,
familiares, as funcionais e as de
trabalhador da Casa Espírita...”.
Aliás, essa ideia de competência,
em oposição à pressuposição de
que a boa-vontade basta, lembra
Goethe, o célebre poeta alemão,
quando propôs que nada há pior
do que a pessoa de boa vontade
sem conhecimento, pois atrapalha
mais do que ajuda.
A terceira proposta é o
humanizar, que representa o
sentimento de humanidade, de
caridade. É
o saber
oferecer-se, despersonalizar-se,
libertando-se do ego e colocando-se
no lugar do outro para ajudá-lo com
prazer, com alegria. Enfim, perceber
que tudo o que se faz há de visar o
homem, a qualidade de vida, e não
aliar-se à filosofia chã dos resultados
pelos resultados. O humanizar reflete
bem a solidariedade do lema de Kardec, e a tolerância também, que não
é conivência, não sacrifica a verdade
nem o amor, a nada nem a ninguém.
Encerra brilhantemente a sua
proposição com as seguintes palavras: — “com esses requisitos
eu devo ser bom, nobre, justo,
paciente, gentil, e se eu tiver algumas dessas qualidades, já terei o
suficiente para ser um homem de
bem, embora outras tantas ainda
me faltem, mas que eu procurarei
conquistar através dos tempos
futuros.”
Projeto Manoel P. de Miranda
Qualidade na Prática Mediúnica, Q. 76

Estar Pronto
Já parou para pensar como seria
ter que abandonar tudo repentinamente?
Como seria ter que se ausentar
de sua família, seus filhos, marido,
mãe, pai, irmãos, tios e tias, primos,
avós etc.?
Como seria ter que se ausentar
de suas atividades diárias?
Como seria não estar mais entre
os seus amigos, colegas e colaboradores de suas provas e vivências?
Como seria não estar mais em
sua casa? Não estar mais em sua
cidade, em sue bairro?

Não ter mais sua cama, sua escova de dente, sua TV, seu carro, suas
roupas e acessórios?
Não ter mais seu cachorro, seu
gato, seu periquito e demais animais
de estimação?
E quanto ao seu corpo físico, já se
imaginou como seria viver sem ele?
E quanto às horas? Se é dia ou
noite???
É incrível imaginar como certos
aspectos, objetos e pessoas nos
compõem! E como compõem!!!
A princípio, parece que fazem
parte de nossa essência, da nossa

identidade.
Mas, no fundo, são apenas instrumentos pelos quais promovemos ou
deveríamos promover crescimento,
amadurecimento...
Na vida espiritual e moral é necessário estar preparado para “perder” e para “ganhar”, mas tudo isso
dependerá, simplesmente, do seu
ponto de vista.
Mensagem psicografada pela médium
Mariana Lopes Pinto,
em reunião do dia 20/12/2014, no
Centro Espírita Casa de Lázaro.

A Capela dos Exilados
A Doutrina Espírita é, realmente, uma fonte de ensinamentos,
não só no que respeita à imortalidade da alma e suas reencarnações periódicas; às condições
de vida nos planos invisíveis, que
apresenta com detalhes jamais
revelados; ao conhecimento do
Ego e das hierarquias espirituais;
às sutilíssimas intercorrências cármicas; ao intercâmbio dos seres
habitantes dos diferentes mundos
e os processos mediante os quais
se opera, como também ao complexo e infinito panorama da vida
cósmica que, como uma imensa

fonte, escachoa e turbilhona no
eterno transformismo que caracteriza e obriga a evolução de seres
e de coisas.
Tudo isto, em verdade, pode
ser também encontrado, de forma
mais ou menos clara ou velada,
nos códigos religiosos ou nas filosofias que o homem vem criando
ou adotando, no transcurso do
tempo, como resultado de sua
ânsia de saber e necessidade
imperativa de sua alma, sedenta
sempre de verdades.

tivamente, em partes, pelo Mestre
Divino ou pelos missionários que
Ele tem enviado, de tempos a tempos, ao nosso orbe, para auxiliar o
homem no seu esforço evolutivo,
revelações essas que se dilataram
enormemente e culminaram com
os ensinamentos de Sua boca
e a exemplificação de Sua vida,
quando aqui desceu, pela última
vez, neste mundo de misérias e
maldades, para redimi-lo.
Edgard Armond

Tudo tem sido revelado, grada-

Informativo do Grupo Espírita Peixotinho - Ano XI - nº 102 - Fevereiro/2015
Reuniões semanais às segundas-feiras de 12:30h às 13:20h no
Auditório do Grupamento de Apoio de Brasília - GAP-BR - Subsolo do Anexo, Esplanada dos Ministérios - Bloco M
Visite nosso site: www.grupopeixotinho.com.br
email: grupopeixotinho@gmail.com.

