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Divulgar a Doutrina: a maior caridade

C

aros leitores,

Estamos iniciando mais
um ano de atividades semanais
do Grupo Espírita Peixotinho
- GEP, rogando a Deus proteção, disposição e determinação
para que possamos dar continuidade à tarefa que abraçamos, qual seja, a de divulgar
a mensagem espírita a todo
aquele que se interessar por ela.
A tarefa de divulgação do Espiritismo não é fácil. Principalmente porque ainda percebemos em
nós tantos motivos de quedas,
tantas fragilidades, tantos sentimentos que contradizem com
a mensagem que divulgamos!
Contraditoriamente, somos
a imperfeição a serviço da perfeição, haja vista ser o Homem
o instrumento de que Deus se
utiliza para a construção do
seu Reino de Amor na Terra.
Todavia, que não seja a consciência das nossas imperfeições empecilho para o trabalho
de divulgação da mensagem
espírita e, consequentemente, do Evangelho de Jesus.
Conforme nos disse Kardec, o bom espírita, o
bom cristão não é aquele
que apresenta perfeição,
mas aquele que nutre
uma vontade sincera e

inabalável, uma disposição indelével para ser melhor a cada
dia e uma fé indestrutível de que
pode ser hoje melhor que ontem
e amanhã melhor que hoje.

Trabalhadores espíritas, é,
pois, imperioso que nos mantenhamos incansáveis na busca do nosso aperfeiçoamento
moral, para que possamos
dar continuidade ao pequeno
grande trabalho de divulgação do Espiritismo, não
apenas pelo Grupo Espírita Peixotinho, mas por
todas as Casas Espíritas.
É com esse espírito de
luta que venceremos as
barreiras do desânimo, da
incompreensão, da falta
de vontade, da inveja, do
egoísmo, da dúvida, do preciosismo, do particularismo,
da ingratidão... e cumpriremos, cada um, a nossa missão
de instrumento a serviço do
Criador, na construção do Amor
e da Paz entre os Homens.
Onde quer que você se
encontre, seja qual for sua
crença, perceba-se convidado
para participar da construção
de um mundo de Paz, de
União e de Compreensão.
Acredite que esse mundo pode ser aqui na Terra
e decida que você será
o primeiro a vivê-lo, a
partir de você mesmo.
Muita Paz!
Grupo Espírita Peixotinho

REENCARNAÇÃO
[...] No momento da concepção* do corpo destinado ao Espírito, este é preso por uma corrente fluídica que, semelhante a um laço, o atrai e o aproxima de sua nova morada. Desde então ele pertence ao corpo, como o corpo lhe pertence até a morte deste último; no entanto, a união completa, a tomada de posse real não ocorre senão na época do nascimento.
Desde o instante da concepção, a perturbação se apodera do Espírito; suas idéias se tornam confusas, suas faculdades se anulam; a perturbação vai crescendo à medida que o laço se aperta; é
completa nos últimos tempos da gestação; de sorte que o Espírito jamais é testemunha do nascimento de seu corpo, não mais que o foi de sua morte; disso ele não tem nenhuma consciência.
A partir do momento em que a criança respira, a perturbação se dissipa pouco a pouco, as idéias retornam gradualmente, mas em outras condições do que na morte do corpo.
No ato da reencarnação, as faculdades do Espírito não estão simplesmente entorpecidas por uma espécie
de sono momentâneo, como no retorno à vida espiritual; todas, sem exceção, passam ao estado latente.
A vida corpórea tem por objetivo desenvolvê-las pelo exercício, mas nem todas podem sê-lo simultaneamente, porque o exercício de uma poderia prejudicar o desenvolvimento de outra, ao passo que, pelo desenvolvimento sucessivo, elas se apóiam uma sobre a outra. É, pois, útil que algumas fiquem em repouso,
enquanto que outras se desenvolvem; é por isso que, em sua nova existência, o Espírito pode se apresentar
sob um aspecto muito diferente, sobretudo se é mais avançado do que na existência precedente. [...]
* grifo nosso
Fonte: Obras Póstumas. 6ª ed., São Paulo, IDE, 1997, p.119.

A MISSÃO DE KARDEC
A missão dos reformadores
é prenhe de escolhos e perigos.
Previno-te de que é rude a tua,
porquanto se trata de abalar e
transformar o mundo inteiro. Não
suponhas que te baste publicar um
livro, dois livros, dez livros, para
em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua
pessoa. Suscitarás contra ti ódios
terríveis; inimigos encarniçados se
conjurarão para tua perda; verte-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição
mesma dos que te parecerão os
mais dedicados; as tuas melhores
instruções serão desprezadas e
falseadas; por mais de uma vez
sucumbirás sob o peso da fadiga;
numa palavra: terás de sustentar
uma luta quase contínua, com
sacrifício do teu repouso, da tua
tranqüilidade, da tua saúde e até

da tua vida, pois, sem isso, viverias
muito mais tempo. Ora bem! Não
poucos recuam quando, em vez de
uma estrada florida, só vêem sob
os passos urzes, pedras agudas e
serpentes. Para tais missões, não
basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar
a Deus, humildade, modéstia
e desinteresse, visto que
ele abate os orgulhosos, os presunçosos e
os ambiciosos. [...]
Fonte: Reformador, fevereiro/2005,
p. 14.
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