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A Grande Transição
Iniciada a grande transição planetária,
reencarnam-se, na atualidade, embora hajam
fruído de outras benéficas ocasiões, que desrespeitaram, antigos déspotas e criminosos,
genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais que têm estado
retidos em regiões inferiores, a fim de que
disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do Bem.
Calcetas e alucinados promovem contendas e produzem justas ferozes, transformando as Instituições em campos de batalhas
destrutivas, sem dar-se conta do prejuízo moral
e doutrinário que ocasionam.
Para contê-los, amorosos benfeitores da
Humanidade vestem-se de matéria para os
socorrer e os amar. Entre esses, a comunidade
franciscana, que revolucionou o fim do século XII,
está renascendo para repetir a incomparável
tarefa de reconstruir a igreja do amor, conforme
Jesus havia solicitado a São Francisco, em São
Damiano...
Têm a tarefa de preparar as mentes e os
corações para o restabelecimento dos incomparáveis milagres do amor, conforme Jesus o
fez, antecipado por missionários do conheci-

mento que, em Roma e em todo o Império,
diminuíram o clamor das contínuas guerras, dando
lugar às manifestações de justiça e de misericórdia
de que foi rico o Seu ministério na Terra.
Depois virá, ele mesmo, o inesquecível
Cantor de Deus, para apascentar o rebanho e leválo a Jesus.
Tratar-se-á de um ministério de alta
abnegação, qual aconteceu nos inolvidáveis dias
do passado, quando modificou totalmente a
estrutura da fé cristã, embora as tremendas adulterações que vieram após a sua desencarnação.
Infelizmente, ainda é da natureza humana o
vício de adaptar o conhecimento libertador à
estreiteza da sua compreensão, de submeter a
lição sublime aos impositivos das paixões e dependências, hábitos doentios e conformistas,
geradores do alucinado e equivocado prazer.
Em o novo programa, no entanto, não
deverão ocorrer os riscos que se apresentaram no
pretérito, porque aqueles que se negarem a seguir
corretamente ou criarem impedimentos à sua
divulgação e vivência, serão exilados automaticamente, por meio da sintonia mental e moral com
planeta inferior, para onde se transferirão em
estágio forçado até que lhes ocorra a renovação
indispensável, capaz de fazê-los ascender em re-

torno à Terra, mãe generosa que lhes é o berço
feliz.
A soberba e o falso intelectualismo, a
necessidade de variações de comportamento, vêm
conduzindo expressivo número de adeptos da
Revelação dos guias da Humanidade; as propostas agressivas conforme a sua maneira de
entender e alguns se atrevem a dar nova interpretação às obras da Codificação, num alucinado
projeto de atualizar a Verdade, as reflexões do
codificador inspirado pelo Senhor e vaso escolhido
para a construção do mundo melhor.

ções indébitas contra tudo e todos que não lhes
compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes.
Graças à comunicação virtual, divulgam-se acusações sórdidas contra os servidores fieis a Jesus, que não estão à cata de promoção pessoal nem de exibicionismo egoico,
semeando espinhos pela senda que eles devem
percorrer. [...]
Manoel P. de Miranda / Divaldo Franco
Perturbações Espirituais, p. 15

Dominados pela vaidade, deixam-se outros
dominar por Entidades intelectualizadas e de baixo
nível moral, que os mistificam, assacando acusa-

O Espiritismo
O Espiritismo é a ciência nova que vem
revelar aos homens, por meio de provas
irrecusáveis, a existência e a natureza do
mundo espiritual e as suas relações com o
mundo corpóreo. Ele no-lo mostra, não mais
como coisa sobrenatural, porém, ao
contrário, como uma das forças vivas e sem
cessar atuantes da Natureza, como a fonte
de uma imensidade de fenômenos até hoje
incompreendidos e, por isso, relegados para
o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a
essas relações que o Cristo alude em muitas
circunstâncias e daí vem que muito do que
Ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave
com o auxílio da qual tudo se explica de
modo fácil.
A lei do Antigo Testamento teve em
Moisés a sua personificação; a do Novo
Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é
a terceira revelação da lei de Deus, mas não
tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por
um homem, sim pelos Espíritos, que são as
vozes do Céu, em todos os pontos da Terra,
com o concurso de uma multidão inumerável
de intermediários.

É, de certa maneira, um ser coletivo, formado
pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um
dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para
lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os
espera.
Assim como o Cristo disse: "Não vim destruir a
lei, porém cumpri-la", também o Espiritismo diz: "Não
venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução." Nada
ensina em contrário ao que ensinou o Cristo; mas,
desenvolve, completa e explica, em termos claros e
para toda gente, o que foi dito apenas sob forma
alegórica.
E.S.E. Cap. 1, itens 5 a 7

Informativo do Grupo Espírita Peixotinho - Ano XII - nº 115 - Março/2016
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.

