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O EGOÍSMO
Emmanuel – Paris - 1861
O egoísmo, esta chaga da Humanidade,
tem que desaparecer da Terra, pois retarda
seu progresso moral, e é ao Espiritismo que
está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se
nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o
objetivo para o qual todos os verdadeiros
cristãos devem dirigir suas armas, suas forças
e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso
mais coragem para vencer a si mesmo do que
para vencer aos outros. Que cada um
empregue todos os seus esforços em
combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro
devorador de todas as inteligências, esse filho
do orgulho, é a causa de todas as misérias
aqui na Terra. É a negação da caridade e,
consequentemente, o maior obstáculo para a
felicidade dos homens.
Jesus vos deu o exemplo da caridade e
Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Enquanto o
Justo vai percorrer as santas estações de seu
martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: Que
me importa? E disse aos judeus: Este homem é
justo, por que quereis crucificá-Lo? E, no
entanto, deixa-O ser conduzido ao suplício.

Se o Cristianismo ainda não cumpriu
sua missão por completo, é por causa da
luta que se trava entre a caridade e o
egoísmo, que invadiu o coração humano
como uma praga. É a vós, novos apóstolos
da fé esclarecidos pelos Espíritos Superiores, que cabe a tarefa e o dever de
destruir este mal para dar ao Cristianismo
toda sua força e limpar o caminho dos
obstáculos que impedem sua marcha.
Expulsai da Terra o egoísmo para que ela
possa elevar-se na escala dos mundos,
pois está no tempo de a Humanidade
envergar seu traje de luta. Mas, para isso,
é preciso inicialmente expulsar o egoísmo
dos vossos corações.
E.S.E. Cap. 11, item 11

A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais
adiantados onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente,
mas onde também só são admitidos Espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses
mundos.
A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos, aí, dos males e
vicissitudes terrenos. Onde os corpos, menos materiais, quase fluídicos, não mais são sujeitos às
moléstias, às enfermidades, e tampouco têm as mesmas necessidades. Excluídos os Espíritos maus,
gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além da do adiantamento pelo trabalho
intelectual.
Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo; a verdadeira igualdade, porque não
há orgulho, e a verdadeira liberdade por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem
oprimir o fraco.
O Céu e o Inferno, Cap. 3, item 11

Os Ônus do Passado
Sempre tens muito que fazer no trabalho de melhorar as tuas condições de evolução
moral e espiritual.
És um ser humano e carregas os ônus de outras experiências carnais, que marcaram o
teu perispírito.
Essas nódoas não são apagadas rapidamente. Só com muito esforço se vão
esmaecendo.
Sei que muitas vezes te sentes sem ânimo pela recalcitrância com que incides nos erros,
apesar do teu aprendizado e dos propósitos que renovas todos os dias.
Mas o conselho é: não esmoreças; persiste sempre, pois só assim vencerás.
Quando te sentires impotente para dominar tuas más inclinações, usa a prece, que é
recurso precioso e infalível. Ora e prossegue confiante e um novo ânimo te impulsionará para
novas conquistas do bem.
Deus te abençoe e guarde!
Hilda Pereira Magalhães (Hilda Alonso)
Conselhos Úteis, p. 71
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Medite!
O seu pensamento é o que
existe de mais poderoso. E meditar é
aprofundar o ato de pensar, ir mais
longe, até tocar a fonte inesgotável de
luz e paz que há no íntimo.
Mesmo
que
você
esteja
satisfeito materialmente, e a vida
corra sem surpresas, vença o
comodismo e reserve alguns minutos
para pensar, meditar e agradecer.
Quanto melhor a meditação,
mais esclarecimento, tranquilidade e
fé você tem.
O mundo cabe dentro do seu
pensamento.
A sua alma cresce toda vez que
você cresce nos pensamentos.
Lourival Lopes
Sabedoria Todo Dia, p. 139
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