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As Plantas Espirituais
“Os filhos estão para os pais na mesma condição das plantas novas nas mãos do
jardineiro ou do horticultor. ”

J

ardins e hortas entregues
ao desprezo mostram-nos
que não teremos flores perfumadas nem verduras sadias.
Uma simples horta de legumes
não dispensa o serviço árduo
e diário de limpeza, irrigação,
adubo e poda. Cada
criança é uma planta
espiritual
nas mãos
dos pais
– jardineiros
da alma
do filho.
Muitos pais
dedicam maiores
cuidados às flores
transitórias de seu
jardim ou aos seus
veículos motorizados do que aos próprios filhos – flores espirituais eternas, plantadas por

Deus no canteiro afetivo do lar.
Para o trabalho de correção da personalidade dos filhos, os Educadores do Lar
devem usar a atitude operosa
do jardineiro, que diariamente
fiscaliza, com amor, as plantas a fim de protegê-las e
fazê-las desenvolverem-se.
Nós, pais e mães, tomamos providências imediatas
quando formigas atacam
roseiras e larvas devoram

as couves, mas permanecemos
em grande parte apáticos para
a extinção das larvas invisíveis das más tendências que
surgem, gradativamente, na
personalidade dos nossos filhos.
As plantas, de que hoje cuidamos com carinho, estarão
amanhã no monturo da decomposição; entretanto, nossos
filhos – espíritos eternos – continuarão conosco pela existência
inteira e no Plano Espiritual,
carregando em sua vida
mental todos os nossos êxitos ou os
nossos fracassos. Vale a
pena esforçar-se pela
educação
de suas almas.
Do
res

do
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Falibilidade
A diferença entre ter religiosidade e ser religioso é que o
religioso acredita unicamente
nas experiências que os outros
disseram que tiveram com Deus,
enquanto que aquele que cultiva
a religiosidade desenvolve sua
própria experiência com o Criador.
O Espiritismo nos encoraja a
uma interiorização em busca da
iluminação íntima. Doutrina que
nos inspira não somente a recorrer à sabedoria das criaturas
iluminadas que vivem em nossa
época ou que viveram antes de
nós, mas também que nos ensina a tomar posse da força espiritual que há em nosso interior.
Ora, se procuramos desenvolver nosso potencial de religiosidade – encontrar Deus em nós
–, somos convidados a sair das
nossas zonas de conforto e nos
permitir ser flexíveis à mudança,
que é o ponto de partida para
atingirmos níveis de consciência

cada vez ais amplos e elevados.
Entretanto, toda mudança gera
desafios, que ora aliviam e alegram, ora frustram e entristecem.
Mudar é um processo que a Providência Divina utiliza para garantir a evolução. “Nascer, morrer,
renascer ainda e progredir sem
cessar, tal é a lei”. Nesta sentença a palavra-chave é “mudança”.
No entanto, somente mudamos ou nos renovamos quando
tomamos conhecimento de nossos potenciais sufocados, isto é,
quando constatamos que desconhecemos vários aspectos da
vida externa e/ou interna. O
médium que é ciente da imensidade das coisas que desconhece
é sempre receptivo à renovação.
Aceitar mudar quando notamos
nossa falta de habilidade em tratar
a nós mesmos e aos outros; quando admitimos ter uma tendência a
subestimar ou superestimar tudo;
quando percebemos o quanto nos-

sa consciência é fechada; e quando
reconhecemos nossa impotência e
falibilidade diante da existência. [...]
A propensão à infalibilidade,
o rigor contra as mudanças e
as amarras da auto-suficiência
infectam a casa mental dos sensitivos, obstruindo-lhes a arte
de pensar e discernir. Do mesmo
modo, dificulta uma efetiva ligação com o Plano Superior. Lembremo-nos de que na “escola da
vida” somos eternos aprendizes.
A fraqueza, gerada pelo orgulho,
em não confessar que erramos ou
que não sabemos leva-nos a cometer muitos desatinos, tanto nas
atividades mediúnicas como em
todas as áreas do relacionamento
humano. É imatura e espiritualmente ingênua a criatura que pensa que nunca tem nada a aprender com as experiências alheias.
Do livro: A Imensidão dos Sentidos, p. 89
Francisco do Espírito Santo Neto
Pelo
Espírito
Hammed

FAÇAMOS AOS OUTROS O QUE QUEREMOS QUE OS OUTROS NOS FAÇAM
O mandamento: - Façamos aos
outros o que queremos que os
outros nos façam - resume todos
os nossos deveres para com nosso
próximo e baseia-se na mais rigorosa justiça. Nós queremos que os
outros nos façam o bem; por isso é
nossa obrigação fazer-lhes o bem.
Gostamos de ser ajudados; sejamos os primeiros a ajudar. Quando
nós erramos procuramos ser desculpados de nosso erro; do mesmo
modo precisamos desculpar os
erros que os outros cometem. Queremos ser tratados com delicadeza;
tratemos também os outros com
delicadeza. Não queremos que os
outros nos ofendam; por isso não

devemos ofender os outros. Na escola estimemos os nossos colegas
e façamos por eles tudo o que desejaríamos que eles nos fizessem.
Quando tivermos que trabalhar
nas fábricas ou nas oficinas; nas lojas ou nos escritórios; nos campos
ou nas cidades, nunca recusemos
um auxílio, um favor, uma ajuda a
nossos companheiros de trabalho;
porque muitas vezes precisaremos
deles. Não desejemos para os outros o que não queremos para nós.
Antes de praticarmos alguma ação
contra alguém, façamos a nós mesmos a seguinte pergunta: - gostaria eu que alguém me fizesse o
que vou fazer a este meu próximo?

Então nossa consciência nos
responderá se estamos agindo
bem ou se estamos agindo mal.
Livro: 52 LIÇÕES DE CATECISMO
ESPIRITA
São Paulo: Editora Pensamento, 1995
Eliseu Rigonatti
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