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Mundos e Mundos
Q

uando contemples a majestade da noite salpicada de
astros que tremeluzem no empíreo
longínquo, rememora o conceito
profundo de Jesus: “Na casa de
meu Pai há muitas moradas”...
Ainda ontem, muitos estudiosos
da religião, aferrados a lamentável
misoneísmo, conclamados a considerarem o problema da pluralidade
dos mundos habitados, redargüiam
que vida somente havia na Terra e
que os corpos celestes tinham por
finalidade “embelezarem as noites”.
Mesmo que se lhes falasse daquelas galáxias somente identificadas
por meio de complicadas operações
matemáticas, preferiam permane-

cer na posição cega da intolerância,
fascinados pela própria limitação de crescimento intelectual.
Hoje, porém, graças à astronomia e aos conhecimentos hodiernos,
mediante os quais se desbravam os
continentes celestes, descobrindo e
identificando ilhas interplanetárias
a distâncias incomensuráveis, a
atualidade do informe de Jesus se
faz comprovar, incontestável. [...]
Mundos primitivos em elaboração, onde o estado de ignição
funde metais que convulsionam a
própria estrutura, e mundos sublimes onde o amor e a plenitude da
felicidade transcendem o conhecimento da mente humana limitada.

Esferas de provações rudes e
expiadoras e celeiros regenerativos, habitações de progresso e
lares de santificação, disseminados
pelas galáxias, acenando ao espírito, em lutas aflitivas, paisagens
de perene ventura, longe das sombras dos sofrimentos e da morte...
À semelhança de países, cantões, cidades e aldeias de um mesmo continente, em que diversas
escolas de progresso tecnológico,
intelectual e moral se observa,
ou mundos dos espaços siderais
são estâncias do Reino de Deus,
esperando por nós, viandantes
em marcha para a perfeição.
Franco, Divaldo P. (Joanna de Angelis).
Lampadário Espírita. 6ª ed. p. 95.

Evolução em Dois Mundos
Nono melhor livro espírita do Século XX
Nesta obra altamente reveladora, o autor espiritual nos convida para
estudar o processo evolutivo do ser. André Luiz alia os conceitos da Ciência
com a mensagem consoladora de Jesus reavivada pelo espiritismo, oferecendo admirável estudo científico sobre o harmonioso elo existente na
evolução da alma nos dois planos da vida: o mundo material e o mundo
espiritual. Esta é a 11ª obra da série André Luiz, composta por 16 volumes, independentes entre si. Ensinamentos valiosos sobre a vida no além.
Fonte: http://www.candeia.com/produto.asp?id=1329

Conflitos e Consciência
Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e das aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas.
Toda vez que uma delas não pôde ser assimilada, e passou aos arquivos profundos, permanecerá como possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme,
reaparecendo na feição de conflito.
Os conflitos resultam igualmente das ambições insatisfeitas, dos desejos frustrados e das manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem o concurso da razão.
O ser humano, libertando-se das heranças do primarismo, estagia na fronteira
dos hábitos instintivos e do discernimento do que lhe é factível realizar.
Adaptado aos fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças morais
para superar a limitação, de onde nascem as incertezas e dúvidas que se transformam em complexos conflitos emocionais.[...]
Só há, no entanto, conflito, quando a consciência sem a luz do discernimento, e,
ainda obliterada, deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos,
permanecendo sem direcionamento.
Franco, Divaldo P. (Joanna de Angelis).
Momentos de
Consciência.
2ª ed. p. 32.

O Consolador
101 Por que não será permitida às entidades espirituais
a revelação dos processos de
cura da lepra, do câncer etc.?
- Antes de qualquer consideração, devemos examinar a
lei das provações e a necessidade da sua execução plena.
Na própria natureza da Terra e
na organização de fluidos inerentes
ao planeta, residem todos esses
recursos, até hoje inapreendidos
pela ciência dos homens. Jesus
curava os leprosos com a simples
imposição de suas mãos divinas.
O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola
não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos.
Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas
terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade?
Até aonde poderiam ir o orgulho e
o personalismo do espírito humano, sem a constante ameaça de
uma carne frágil e atormentada?
Observemos as dádivas de
Deus no terreno das grandes
descobertas, mobilizadas para a
guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os hospitais
isolados e escuros, onde, tantas
vezes, a alma humana se recolhe
para as necessárias meditações.
Francisco C. Xavier (Emmanuel). O
Consolador, 26ª ed. p. 68.
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