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Terra: progresso e transformação
Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a Terra?

O

bem reinará sobre a Terra
quando, entre os Espíritos que vêm habitá-la, os bons
vencerem sobre os maus. Então,
farão nela reinar o amor e a justiça que são a fonte do bem e da
felicidade. É pelo progresso moral
e pela prática das leis de Deus
que o homem atrairá sobre a Terra
os bons Espíritos e dela afastará
os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem
banidos o orgulho e o egoísmo.
A transformação da Humanidade foi predita e atingis esse
momento, que apressam todos os
homens que ajudam o progresso.
Ela se cumprirá pela encarnação
de Espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova
geração. Então, os Espíritos dos
maus, que a morte ceifa cada
dia, e todos aqueles que
tentem atrasar a marcha

das coisas, dela serão excluídos,
porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos
quais perturbariam a felicidade.
Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões
penosas, onde poderão trabalhar
para seu próprio adiantamento,
ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus
irmãos ainda mais atrasados. Não
vedes nessa exclusão da Terra
transformada a sublime figura
do Paraíso perdido, e no homem
chegado sobre a Terra em semelhantes condições, e trazendo em
si o germe de suas paixões e os
traços de sua inferioridade primi-

tiva, a ﬁgura não menos sublime
do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto
de vista, prende-se à natureza
ainda imperfeita do homem que
não é responsável senão por si
mesmo e suas faltas, e não das
de seus pais. Todos vós, homens
de fé e de boa vontade, trabalhai,
portanto, com zelo e coragem
na grande obra da regeneração,
porque colhereis centuplicado o
grão que houverdes semeado.
Infelizes aqueles que fecham os
olhos à luz, porque se preparam
para longos séculos de trevas e
de decepções. Infelizes dos que
colocam todas as suas alegrias nos
bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram
prazeres. Infelizes, sobretudo, os
egoístas, porque não encontrarão
ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias.
São Luis
Q. 1018 do L.E.

DISCUSSÕES ACALORADAS NO LAR
Como sofrem as criaturas destituídas de conhecimento espiritual,
fé iluminada e educação moral, ante
as experiências difíceis da vida,
muito especialmente no ambiente
familiar! A título de exemplo de desastrosas conseqüências na organização perispiritual e corpo físico das
pessoas, depois de atritos e agressividade no relacionamento familiar,
transcrevemos texto de autoria do
espírito André Luiz, ao mostrar a
repercussão espiritual em uma mulher depois de discussão e desentendimento com o esposo colérico:
“Esta amiga, na manhã de hoje,
teve sérios atritos com o esposo,
entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem
que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória.
A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionarlhe perigosas enfermidades”. [...]

O socorro espiritual não é milagroso e nem mágico, toda recuperação
não pode dispensar a
renovação mental do
necessitado. Os medicamentos de laboratório
colaboram na cura das
enfermidades, mas não
atendem na solução deﬁnitiva, quando as causas
são o coração revoltado e a mente desequilibrada. Observamos
neste caso a enorme ausência
de espiritualidade no dia-a-dia do
lar, principalmente por parte da
esposa. Se ao menos realizasse o
Culto do Evangelho no Lar, tivesse
o costume ediﬁcante da leitura e
meditação das lições extraídas de
bons livros, muito especialmente de
livros espíritas e também conservas-

se o hábito salutar da prece sentida
e equilibrada, poderia forrar-se da
inﬂuência dos espíritos das sombras
que atacam impiedosamente e promovem rixas e discórdia em conúbio
mental com os familiares descrentes e enfraquecidos moralmente.
Do livro: Minha Mente, Meu Mundo.
Walter Barcelos

TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO

Os metais, que não experimentam a fornalha ardente, não podem
ser modelados, adquirindo valiosas
formas para se tornarem úteis.
As gemas preciosas, que não
recebem lapidação, permanecem brutas e sem aplicação.
O barro, para adquirir resistência

na modelagem
e manter a forma, necessita
de cozimento cuidadoso.
O bloco de
mármore ou
de granito,
para revelar
a estátua que
se lhe encontre no interior,
recebe os golpes do martelo e do cinzel com resignação.
Também o espírito, para desvelar o anjo que lhe dorme no imo,
não prescinde dos instrumentos de
lapidação, do calor do sofrimento, das asperezas provacionais.
Porque a Terra é um mundo
transitório, também efêmeras
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são as suas dores e alegrias, que
deves trabalhar, para se transformarem em júbilos eternos.
Alça-te aos páramos da luz, em
pensamentos e aspirações, e os
Espíritos Sublimes te manterão
em processo feliz de libertação.
Do livro: Desperte e seja feliz
Divaldo Franco (Joanna de Ângelis)

Programação de julho

Dia

Evento

02/07 - Palestra: “A Depressão e
Jesus, o Maior Psicólogo do Mundo”Nazareno Feitosa
09/07 - Palestra: “Depressão, Materialismo e Desapego”. Nazareno
Feitosa
16/07 - Palestra: “Autoperdão:
Felicidade Sem Culpa”. Nazareno
Feitosa
23/07- Palestra: “Autoconhecimento e Iluminação Interior”. Nazareno
Feitosa
30/07- Palestra “A Família na Visão
Psicológica e Espírita”. Antônia Ribeiro, Casa de Ismael

