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Há tempo para tudo:
Para plantar e para colher!
Sabemos que a perfeição não é característica de nenhum de nós. Mas
sabemos também que o desejo de se aperfeiçoar é eminente em todos
que buscam, sinceramente, no Espiritismo a sua cartilha de aprendizado.
Nós que lhes acompanhamos os passos vemos as lutas que todos empreendem contra as más tendências que lhes acompanham há séculos.
Não se aflijam! Tudo tem o seu tempo certo.
Já nos dizia o sábio em Eclesiastes: há tempo para tudo – para plantar e
para colher. Aproveitem a oportunidade de terem conhecido o Espiritismo e plantem, plantem bastante para que a vossa colheita seja pródiga.
Lembrem-se de que as deficiências não são eternas. Muitas delas já estão se despedindo de vocês.
Mantenham-se no caminho do bem que nós, vossos guias, lhes secundaremos na problemática da transformação moral. Abstenham-se de
práticas equivocadas e trabalharemos juntos os sentimentos.
Não sofram por serem frágeis às tentações, mas se regozijem pelo amparo que lhes damos.
Jesus não desampara nenhum de vós. Basta que queiram, realmente, se
transformar. O primeiro passo já foi dado: buscaram na Doutrina Espírita o caminho, a verdade e a vida para vossos espíritos já cansados de
sofrer.
A partir de agora, é semear nesse caminho para colherem, em breve, os
frutos da vossa persistência no bem.
Que Deus lhes abençoe!
Por Ricardo Honório
A Vida Sempre Ensina, 2ª ed., p. 142.

O Óbulo da Viúva
Multa gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara,
por falta de recursos suficientes, e, se desejam possuir riquezas, é,
dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção
e pode até nalguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem
aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por
proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco
do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se
eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O
ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no
seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de
seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos
propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se
enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais
a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do
recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos Espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem
a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos Espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem
o serem punidos pelas decepções. (grifo nosso)
E.S.E., Cap. XIII, item 6
Deus
Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou, então, também teria sido criado, por um ser
anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade.
É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o Universo nenhuma estabilidade teriam.
É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele
não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria.
É único. Se muitos Deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do
Universo.
É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão
poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro
Deus.
É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas
coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus.
O Livro dos Espíritos, Q. 13
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