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Lição de Vigilância
Estamos reiniciando as atividades do Grupo Espírita Francisco Peixoto Lins, para o que rogamos o auxílio dos benfeitores espirituais, notadamente do nosso Mentor Peixotinho, sob a
égide de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Mestre.

C

aros amigos e irmãos de
ideal espírita, que a Paz de
Jesus seja sempre com todos nós.
Para tanto, julgamos pertinente
ressaltar neste início de atividades, a importância da vigilância
de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas ações
em nosso dia-a-dia, mormente
diante dos momentos em que a
vida nos chama ao testemunho
da fé e da esperança. A vigilância
é atitude imprescindível a todo
aquele que deseja manter-se na
retidão dos princípios da Filosofia Cristã, ditados por Jesus.
Todo aquele que habita o orbe
terrestre está passivo de desviarse desses princípios, haja vista
o ainda frágil entendimento que
possuímos da mensagem cristã,
bem como o tênue fortalecimento
que detemos diante das ofertas do
mundo. Em essência, somos deuses; em contingência, somos seres
falíveis diante das menores provas.
Simão Pedro nos dá uma bela
página sobre a necessidade da vigi-

lância, quando enseja que Jesus nos
faculte o seguinte ensinamento:
“Simão, tu ainda não aprendeste
toda a necessidade da vigilância.
A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de
iluminação interior. Vigia o teu
Espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para
que te eleves ao céu; mas, neste
mundo, basta uma palavra fútil ou
uma consideração menos digna,
para que a alma do homem seja
conduzida ao estacionamento e
ao desespero das trevas, por sua

própria imprevidência. Nesse terreno, o discípulo do Evangelho terá
sempre imenso trabalho a realizar,
porque, pelo Reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes
mais amados na Terra, os quais,
embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as
conquistas santiﬁcadas do céu.” 1
Atentemos, pois, para as oportunidades de iluminação que se
nos apareçam. Cuidemos para que
sejamos pródigos em pensamentos
de amor e extremamente parcos
ao nos permitir pensamentos de
desesperança, ao proferirmos
palavras fúteis e ao fazermos
considerações menos dignas.
Parafraseando Kardec, é preferível calarmos nove considerações corretas, a emitirmos uma equivocada.
M u i t a Pa z p a ra t o d o s !
Ricardo Honório

XAVIER, Chico. BOA NOVA. FEB, Rio
de Janeiro, 2006, p.173.

Os Dez Melhores Livros Espíritas
A partir deste Informativo,
publicaremos informações sobre
os dez melhores livros espíritas
publicados no Século XX, conforme pesquisa realizada pelas
Organizações Candeia, a ﬁm de
contribuir com os amigos leitores
na escolha de uma boa leitura.
Neste primeiro Informativo do
ano, abordaremos a obra primeira colocada, classiﬁcada como o
melhor livro espírita do Século
XX: Nosso Lar, de André Luiz,
psicografada por Chico Xavier.
Este livro marcou a estréia de André Luiz no meio espírita nacional.
Embora notícias semelhantes já
existissem em outras obras, foi
Nosso Lar quem abriu portas, efetivamente, à uma nova visão da
realidade espiritual além-túmulo,
revelando em pormenores a vida
que segue, extraordinária, para
além da morte do corpo físico.
Dividido em 50 capítulos, revela a
escalada de um espírito, o próprio
André Luiz, desde as regiões umbralinas em que foi lançado, logo
após o desencarne, até o socorro e
a gradativa recuperação em magníﬁca e muito bem organizada cidade

espiritual, denominada “Nosso Lar”.
Declara ele, logo no prefácio:
“A vida não cessa. A vida é fonte
eterna e a morte é o jogo escuro
das ilusões. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação,
como a troca de vestidos nada
tem que ver com as soluções
profundas do destino e do ser.”
Ciente das próprias deﬁciências,
André Luiz observa, estuda, pergunta, luta, e supera-se, no sincero propósito de renovação íntima.
Como desfecho surpreendente,
consegue, aﬁnal, licença de seus
superiores para voltar à casa terrena, no intuito de rever os ﬁlhos e
a esposa muito amada. Ao chegar,
percebe profundas mudanças no
antigo lar. A pior delas: a esposa
havia contraído novas núpcias.
Desespera-se fundamente. Não
quer acreditar no que vê e ouve.
Grita seu amor e sua saudade,
porém ninguém o escuta. Está
morto. Para o mundo e para a querida companheira de outrora. Mas
o novo marido de Zélia está muito
doente. A desencarnação está pró-
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xima. É então que André Luiz, mesmo em profundo desencanto, dá
testemunho da renovação a que se
propôs enquanto em “Nosso Lar”...

Resumo disponível em http://www.institutoandreluiz.org/nosso_lar_resumos.html. Acesso
em: 23 fev. 2009, 18:45h.

Programação de março

Grupo Espírita Peixotinho
Editora Otimismo. www.editoraotimismo.com.br. Fone: 3386-0459.

Dia

Evento

02/03 - Estudo Doutrinário
Informativo do Grupo Espírita Peixotinho - Ano V - nº 33- março/2009
Coordenação Geral: Ricardo Honório; Coordenação Doutrinária: Adilson Mariz;
Coordenação de Eventos: Newton Daltro e Roberto Melo;
Coordenação de Divulgação: Raul Santos e Denise Escovino
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: h�p://grupopeixotinho.no-ip.org
email: grupopeixotinho@gmail.com.

09/03 - Estudo Doutrinário
16/03 - Filme
23/03 - Estudo Doutrinário
30/03 - Palestra Pública

