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QUÃO BELA É A VIDA!
“A bondade de Deus é infinita e tudo concorre para o aperfeiçoamento de todos”

Q

uão bela é a vida espiritual!
Quando menos esperamos,
encontramos nas esquinas da eternidade os afetos e os desafetos de
ontem numa simbiose inesperada,
convivendo sem perceber que o
amor de hoje corrige o desamor de
ontem; que aquele ser que nos é
hoje muito querido nos foi um dia
motivo de desonra e de queda. E
tudo isso submetido à Lei de Amor
que nos une ao longo dos séculos.
A bondade de Deus é infinita
e tudo concorre para o aperfeiçoamento de todos. Os céus sorriem quando duas almas irmãs
se entendem no palco da vida e
resolvem questões antigas, fruto muitas vezes da ignorância
que lhes impregnava o Espírito.
Com o devido conhecimento das
leis universais, compreendemos
que só o amor é perene; todo o restante é efêmero. Os ódios, as paixões, os desentendimentos, tudo se

dissipa como a poeira no deserto. E
tanto mais poeira teremos quanto
mais deserto for nosso coração.
Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá, disse o Cristo.
Nenhum sofrimento durará para
sempre. Quando menos esperamos,
dá-se a maior metamorfose do universo: o Espírito entende seu passado de erros, de enganos e aceita
a proposta cristã de transformação,
e muda! Reconhece suas falhas para
com seus irmãos, suas fragilidades diante das paixões e anui o
convite para
voar mais alto:
o vôo dos
espíritos livres de
engano,

partícipes de um mundo de felicidade e amor, sem paixões ou ódios.
Quão bela noite esta que inscreve nos anais da vida o reencontro de duas almas irmãs que
se devem amar; que registra o
encontro de alguém consigo mesmo no vasto palco das existências pregressas a se reconhecer
como perdedor de si mesmo e
vítima dos seus próprios enganos!
São ovelhas desgarradas que
voltam ao rebanho do divino
pastor; são filhos pródigos que
volvem à casa paterna em busca de amparo e de acolhimento.
Feliz é todo aquele que vive
o momento numinoso da redenção e da vitória contra
si próprio, contra as tribulações de uma vida equivocada.
Bebamos, pois, da proposta de
felicidade contida no Evangelho do
Cristo e nos saciemos em seu amor.
Que Deus nos abençoe!

Ricardo Honório
Reunião mediúnica no GEABL – 04/03/08

MELANCOLIA
Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos
vossos corações e vos faz achar
a vida tão amarga? É o vosso Espírito que aspira à felicidade e à
liberdade e que, preso ao corpo
que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele
sair. Mas, vendo que são inúteis,
cai no desencorajamento, e o
corpo, suportando sua influência,
a languidez, o abatimento e uma
espécie de apatia se apoderam
de vós, e vos achais infelizes.
Crede-me, resisti com energia
a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são
inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis neste

SE...

Se quiserdes aplacar a fúria dos atos desatinados, rejeiteis os pensamentos que fomentam a gana dos desejos.
Se quiserdes fugir dos sofrimentos do arrependimento
atroz, considereis a reflexão pro-

mundo; e, atualmente, quando
Deus vos envia seus Espíritos para
vos instruírem sobre a felicidade
que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que
deve vos ajudar a romper os laços
que mantêm vosso Espírito cativo.
Lembrai-vos de que tendes a
cumprir, durante vossa prova
na Terra, uma missão de
que não suspeitais, seja
em vosso devotamento a vossa família,
seja cumprindo os
diversos deveres que
Deus vos confiou. E se no
curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes
os cuidados, as inquietações, os
desgostos precipitarem-se sobre

vós, sede fortes e corajosos para
suportá-los. Afrontai-os francamente; eles são de curta duração e devem vos conduzir para
perto dos amigos que chorais, que se regozijarão
com a vossa chegada
entre eles e vos
estenderão os
braços para
vos conduzir a um
lugar
onde os
desgostos da Terra
não têm acesso. (François de
Genève, Bordéus)

funda antes de cada atitude.
Se desejardes o brilho dos
grandes vultos da espiritualidade maior, cortejeis os sentimentos de justiça, abnegação,
respeito e amor ao próximo.
Se pretenderdes o amparo
amiúde dos amigos espirituais, oreis e vigieis pensamentos, palavras, atos e omissões.
Se um sentimento dúbio invadir vosso íntimo em busca de
guarida, avalieis se não comprometerá valores já conquistados.
Se sentirdes a tentação dos
sentidos por fugazes momentos de
prazer, renuncieis a eles em prol da
eternidade de paz que se avizinha.
S e p e r c e b e r d e s a a p r ox i mação da tormenta moral, recorrais aos bons amigos espirituais que vos auxiliarão.
Se, em momentos de crise,
porventura duvidardes da justiça e da bondade divinas, vasculheis vosso passado e delas
encontrareis abundantes provas.
Se o tempo vos é pródigo e a
ociosidade vos é constante, perce-

beis que em vosso redor há trabalho
que reclama por braços caridosos.
Se as flexas da incompreensão
e da censura vos atingir o ânimo,
trabalheis ainda mais para que
vos falte tempo para percebê-las.
Se a ingratidão for a moeda
com a qual vos paguem o benefício feito, lembreis do Cristo e das moedas pelas quais
foi entregue aos seus algozes.
Se ainda assim sentirdes a apatia dos derrotados, lembreis que
Jesus continua nos esperando até
que decidamos ir ao seu encontro.

E.S.E. cap. V, item 25

Ricardo Honório

Programação de abril

Dia

Evento

07/04 - Estudo do L. dos Espíritos
14/04 - Estudo do L. dos Espíritos
21/04 - Feriado
28/04 - Palestra Pública
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