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Levantai os olhos

“Eis que eu vos digo: Levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão
brancas para a ceifa.” - Jesus. (JOÃO, 4:35.)”

O

mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago.
A existência terrestre
permanece transbordando
emoções relativas ao sexo.
Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão.
Há que levantar os olhos
e devassar zonas mais altas.
É preciso cogitar da colheita
e valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro.
Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente à continuidade da espécie.
Laborioso serviço de ilumina-

ção espiritual requisita o homem.
Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores.
Verdades eternas proclamam
que a felicidade não é um mito,
que a vida não constitui apenas o
curto período de manifestações
carnais na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a
grandeza divina é a maravilhosa
destinação das criaturas; no
entanto, para receber tão altos
dons é indispensável erguer os
olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios.
É imprescindível alçar a lâmpada sublime
da fé, acima das sombras.

Irmão muito amado, que
te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão
somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste
apodrecer, ao abandono... Não
te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas,
fracassos, desenganos!... Olha
para o alto! ... Repara as frondes imortais, balouçando-se ao
sopro da Providência Divina!
Dá-te aos labores da ceifa e
observa que, se as raízes ainda
se demoram presas ao solo,
os ramos viridentes, cheios de
frutos substanciosos, avançam
no Infinito, na direção dos céus.
Vinha de Luz
Francisco Cândido Xavier

Somos todos irmãos
De milênios remotos, viemos
todos nós, em pesados avatares.
Da noite dos grandes princípios, ainda insondáveis para nós,
emergimos para o concerto da
vida. A origem constitui, para o
nosso relativo entendimento, um
profundo mistério, cuja solução
ainda não nos foi possível atingir,
mas sabemos que todos os seres
inferiores e superiores participam
do patrimônio da luz universal.
Em que esfera tivemos uma dia,
esperando o desabrochamento de
nossa racionalidade? Desconheceis
ainda os processos, os modismos
dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evoluindo
sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta, mas sabeis que
um laço de amor nos reúne a to-

Mediunismo

dos, diante da Entidade
Suprema do Universo.
É certo que o Espírito jamais retrograda,
constituindo uma infantilidade as teorias
da metempsicose dos
egípcios, na antiguidade. Mas, se é impossível o regresso da alma
humana ao círculo da
irracionalidade, recebei
como obrigação sagrada o dever de amparar
os animais na escala
progressiva de suas
posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção
de solidariedade e o vosso coração
compreenderá, mais profundamente, os grandes segredos da

e

Espiritismo

As ciências sociais têm uma grande contribuição a dar ao estudo do Espiritismo. Quem viu isso com mais clareza, segundo nos parece, foi Ernesto Bozzano.

O grande discípulo italiano de
Herberto Spencer, profundamente
ligado ao desenvolvimento dos
estudos sociológicos, uma vez
atraído para o campo dos estudos
espíritas, soube aplicar a este o
conhecimento adquirido em outros
campos. Seus trabalhos sobre as
manifestações supranormais entre
os povos selvagens, publicados na
revista milanesa Luce e Ombra, em
1926, posteriormente reunidos no
livro Popoli Primitivi e Manifestazioni Supernormali, representam
uma das mais poderosas contribuições para o esclarecimento
histórico do problema espírita.
Kardec já havia esclarecido que
os fatos espíritas são de todos os
tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural

da espécie humana. Mas é com
Bozzano que temos a primeira
penetração espírita no exame
antropológico e sociológico do
homem primitivo, revelando-nos,
com base em investigações científicas, as formas pré-históricas
do fenômeno mediúnico. Aliás, os
estudos de Bozzano levam-nos
mais longe, pois revelam também
as origens mediúnicas da religião.
Temos assim uma teoria espírita
da gênese da crença na sobrevivência, que se apresenta como
uma síntese das teorias opostas
da teologia e da sociologia. [...]

evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida.
Do livro: EMMANUEL, p. 97
Francisco C. Xavier (Emmanuel)

Minutos de Sabedoria
LEMBRE-SE de que colheremos, infalivelmente, aquilo que houvermos semeado.
Se estamos sofrendo, é por
que estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado.
Fique
alerta
quanto ao momento presente!
Plante apenas sementes de
otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade.
Cada um colhe, exatamente, aquilo que plantou.

Torres Pastorino

O ESPÍRITO E O TEMPO, p. 15
José Herculano Pires
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