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CONHECER-SE PARA VENCER
... Pelas portas da ignorância, da vaidade, do egoísmo, da intolerância... que permeiam o coração do homem,
a obsessão e o vampirismo estão grassando sobre a Terra, destruindo realidades presentes e sonhos futuros.

A obsessão é uma das causas
que tem levado inúmeras pessoas às casas espíritas, em busca
de solução para problemas para
os quais não se encontra remédio
pelas regras ortodoxas da medicina, da psicologia ou mesmo da
psiquiatria. São problemas cujas
causas estão no campo extrafísico
da existência humana, para os quais
a ortodoxia empírico-científica não
ajuda e, muitas vezes, até atrapalha.
De acordo com os ensinamentos
do Evangelho e as minudências desveladas pelos espíritos superiores
sobre a interdependência dos mundos físico e espiritual, a solução deve
ser construída pelo interessado.
Esta metodologia remonta o tempo
áurico de Jesus, que esclarecia os

seus beneficiários de que o mesmo
fora o responsável pela sua cura,
quando dizia: “a tua fé te curou”.
Não obstante, como que fazendo
parte da mesma fórmula que curava
o doente, Jesus também dizia: “vai e
não peques mais” (JOÃO, vs. 8, 11).
A Doutrina Espírita nos esclarece
as consistentes relações existentes entre as realidades material e
espiritual, não deixando dúvidas,
para aquele que quer ver, sobre
a interdependência das necessidades que permeiam os espíritos encarnados e desencarnados.
Destarte, temos, amiúde, problemas causados pela influência de
espíritos inferiores, sob a forma de
obsessão simples, fascinação ou
subjugação, atingindo inúmeros

incautos no campo da sexualidade
desregrada, do uso de drogas lícitas
e ilícitas, com realce ao fumo e à
bebida alcoólica, levando homens
e mulheres ao descalabro do vício,
com a justificativa de que o fazem
apenas socialmente, para descontrair-se após um dia de trabalho.
Meus caros, pelas portas da ignorância, da vaidade, do egoísmo,
da intolerância... a obsessão e o
vampirismo estão grassando sobre a Terra, destruindo realidades
presentes e sonhos futuros. Urge,
pois, que volvamos nosso interesse
para os ensinamentos do Cristo,
para resistirmos às influências negativas e para construirmos um
ambiente psíquico sadio e próspero.
Ricardo Honório

Quinto Melhor Livro Espírita do Século XX
“Memórias de Um Suicida” - Léon Denis

NA CROSTA

Sob orientação de Léon Denis, o
espírito Camilo descreve sua dolorosa experiência no plano espiritual
após a desencarnação resultante
de suicídio, transmitindo valiosos
ensinamentos. Evidencia a grandeza
da misericórdia divina em favor de
espíritos de suicidas arrependidos, e,
apesar do impacto inicial provocado
pela descrição das dramáticas cenas
expostas, o livro também demonstra que há sempre um caminho de
retorno, de reconstrução, para os
faltosos arrependidos. Memórias
de um Suicida obteve o quinto
lugar entre os 10 melhores livros
espíritas publicados no século XX.
Fonte: http://www.candeia.com/produto.
asp?section=1&id=10485. Acesso em 26 jun 09.

Inveja
“A maior parte das criaturas
se comporta como se o amor não
fosse um sentimento a ser cada
vez mais aprendido e compreendido. Agem como se ele estivesse
inerte na intimidade humana e
passam a viver na expectativa
de que um dia alguém ou alguma coisa possa despertá-lo em
toda a sua potência, numa espécie de fenômeno encantado.”
“A inveja é definida como sendo o desejo de possuir e de ser
o que os outros são, podendo
tornar-se uma atitude crônica na
vida de uma criatura. É uma forma de cobiça, um desgosto em
face da constatação da felicidade
e da superioridade de outrem.”

Na Crosta, nossos irmãos
menos felizes lutam pela
dominação econômica, pelas
paixões desordenadas, pela
hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas
à mente terrestre, temos
tudo isso em identidade de
condições. Entre as entidades
perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza
feudalista, baixa exploração
de certas forças da Natureza,
vaidades tirânicas, difusão
de mentiras, escravização
dos que se enfraquecem pela
invigilância, doloroso cativeiro dos Espíritos falidos e
imprevidentes, paixões talvez
mais desordenadas que as
da Terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos
desvios do sentimento. Em
todo o lugar, meu amigo,
as quedas espirituais, perante o Senhor, são sempre
as mesmas, embora variem
de intensidade e coloração.
[...] As criaturas que se
agarram, aqui, às impressões
físicas, estão sempre criando
densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os Espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos.
Do livro Os Mensageiros.
André Luiz, por Chico Xavier

Do livro Espelho d’Água
Francisco do Espírito Santo Neto,
ditado por
Hammed

Programação de julho

Dia
Informativo do Grupo Espírita Peixotinho - Ano V - nº 37- julho/2009
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: http://grupopeixotinho.no-ip.org
email: grupopeixotinho@gmail.com.
A publicação deste Informativo tem a colaboração da Editora Otimismo.
www.editoraotimismo.com.br Fone: (61) 3386-0459

Evento

06/07 - Estudo Doutrinário
13/07 - Estudo Doutrinário
20/07 - Filme
27/07 - Palestra Pública

