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O Progresso da Humanidade
O

progresso da Humanidade
tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de
caridade, lei que se funda na certeza
do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe
tirareis a pedra fundamental. Dessa
lei derivam todas as outras, porque
ela encerra todas as condições da
felicidade do homem. Só ela pode
curar as chagas da sociedade. Comparando as idades
e os povos, pode
ele avaliar quanto
a sua condição
melhora, à medida que essa lei vai
sendo mais bem
compreendida e
praticada. Ora,
se, aplicando-a
parcial e incompletamente, aufere o homem
tanto bem, que
não conseguirá
quando fizer dela
a base de todas as
suas instituições
sociais! Será isso
possível? Certo,
porquanto, desde
que ele já deu dez
passos, possível
lhe é dar vinte e assim por diante.
Do futuro se pode, pois, julgar
pelo passado. Já vemos que pouco a
pouco se extinguem as antipatias de
povo para povo. Diante da civilização,
diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo a outro do
mundo, eles se estendem as mãos.
Maior justiça preside à elaboração
das leis internacionais. As guerras
se tornam cada vez mais raras e não
excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade

se vai estabelecendo. Apagam-se as
distinções de raças e de castas e os
que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita,
para se confundirem na adoração de
um único Deus. Falamos dos povos
que marcham à testa da civilização.
A todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição
e muitas ruínas antigas, ainda se

têm que abater, até que não restem
mais vestígios da barbaria. Poderão
acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso,
contra essa força viva que é, em si
mesma, uma lei da Natureza? Sendo
a geração atual mais adiantada do
que a anterior, por que não o será
mais do que a presente a que lhe
há de suceder? Sê-lo-á, pela força
das coisas. Primeiro, porque, com
as gerações, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos

abusos, o que permite à sociedade
formar-se de elementos novos,
livres dos velhos preconceitos. Em
segundo lugar, porque, desejando
o progresso, o homem estuda os
obstáculos e se aplica a removê-los.
Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem
quer ser feliz e é natural esse desejo.
Ora, buscando progredir, o
que ele procura
é aumentar a
soma da sua
felicidade, sem
o que o progresso careceria de objeto.
Em que consistiria para ele
o progresso, se
lhe não devesse melhorar a
posição? Quando, porém,
conseguir a
soma de gozos
que o progresso intelectual
lhe pode proporcionar, verificará que não
está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível, sem
a segurança nas relações sociais,
segurança que somente no progresso
moral lhe será dado achar. Logo, pela
força mesma das coisas, ele próprio
dirigirá o progresso para essa senda
e o Espiritismo lhe oferecerá a mais
poderosa alavanca para alcançar tal
objetivo.
Santo Agostinho
Livro dos Espíritos, Conclusão, item IV.

Lamentações
[...]
- Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria
dor. Lamentação denota enfermidade mental e
enfermidade de curso laborioso e tratamento
difícil. É indispensável criar pensamentos novos
e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos
equilíbrio, abrindo o coração ao Sol da Divindade. Classificar o esforço necessário de imposição
esmagadora, enxergar padecimentos onde há
luta edificante, só identifica indesejável cegueira
d’alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar
considerações dolorosas, no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que
o prendem a lembranças mesquinhas.
O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso, nesta casa, atenderá
aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem
esquecer que nossas famílias são seções da Família universal, sob a Direção Divina.
Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar a zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos, nesta colônia, o compromisso
de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a Providência desborda
amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda
a pensar com justeza. [...].
Nosso Lar, cap. 6

Adoração a Deus
Tem Deus preferência pelos que O adoram desta ou
daquela maneira?O Livro dos Espíritos - Questão 654
“Deus prefere os que O adoram do fundo do coração, com
sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam
honrá-Lo com cerimônias que os não tornam melhores para
com os seus semelhantes.
“Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai
a Si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja
a forma sob a qual as exprimam.
“É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada
e contradiz o seu procedimento.
“Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma
tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que
é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com
outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que
tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é cem vezes mais
culpado do mal que faz, do que o selvagem ignorante que
vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça.
Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-lo-eis; se for um homem que enxerga perfeitamente bem,
queixar-vos-eis e com razão.
“Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo: até Ele
não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração.”
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