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A Quem Vamos Seguir?
“E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se
entre os criados, para ver o fim.” Mateus, 26:58

E

m todos os tempos da humanidade, os cooperadores
do bem e os missionários da vanguarda sempre contaram com retaguardas espirituais seguras para
as tarefas que desempenharam,
mesmo desconhecendo, muitas
vezes, o amparo do qual eram alvos. Toda luz que se acende requer
cuidados especiais na continuidade
de sua expansão.
Uma escola e um hospital, assim
como quaisquer instituições sociais
do progresso, jamais se verão livres das lufadas cruéis do mal e
da treva que tentam apagar-lhes
o brilho da bondade e do amor.
É da lei: os que avançam atraem
para si quantos tentam entravar a
ascensão. O objetivo é a multiplicação do bem através da cooperação
sacrificial na renovação de almas.
Uma educadora alinhada ou
um aluno promissor podem trazer,
no âmago, o peso cruel da “lama
psíquica” em que se encontravam
antes do renascimento, ligando-se
aos expoentes do desequilíbrio.
Assim sendo, a escola educativa
passa a funcionar como posto de
orientação de almas em crescimento, atraindo o séquito indisciplinado
de desencarnados para dentro de
suas portas.
Um médico carinhoso ou um
paciente em convalescença podem
carregar, na mente, os “monstros
da insensatez e da loucura” em sintonia com os asseclas da impiedade
e do ódio. Dessa forma, o lugar
abençoado de recuperação tornase também um celeiro de amparo
a corações desorientados, abrindo

campo para a ação dos oponentes
da Verdade que enxameiam nos
seus corredores e dependências.
Em quaisquer rincões da Terra,
nos dias da transição, existe sede
e fome, tormenta e dor, esmolando
mãos amigas e instrução correta
em favor da libertação. Um encarnado representa as enfermidades
ou as necessidades
de uma multidão.
Nos bastidores
imortais das tragédias e dramas da
sociedade carnal,

encontramos fatores causais ou
influentes na ação organizada
da maldade. As raízes do mal se
alongam do visível para o invisível
e vice-versa. [...]
Ermance Dufaux (Wanderley S. de Oliveira)
Lírios de Esperança, Introdução.

Em Tudo
“Tornando-nos recomendáveis em tudo: na muita paciência, nas aflições, nas
necessidades, nas angústias.” II Coríntios, 6:4
A maioria dos aprendizes do
Evangelho não encara seriamente
o fundo religioso da vida, senão
nas atividades do culto exterior. Na
concepção de muitos bastará frequentar, assíduos, as assembléias
da fé e todos os enigmas da alma
estarão decifrados, no capítulo das
relações com Deus.
Entretanto, os ensinamentos do
Cristo apelam para a renovação
e aprimoramento individual em
todas as circunstâncias.
Que dizer de um homem, aparentemente contrito nos atos públicos
da confissão religiosa a que pertence
e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos
os que se declaram crentes, ao lado
da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na
dor, incontinentes na alegria, infiéis

nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração.
Po r q u e m o t i v o
pugnaria Jesus pela
formação dos seguidores tão-só para
ser incensado por
eles, durante algumas horas da semana, em genuflexão?
Atribuir ao Mestre semelhante propósito
seria rebaixar-lhe
os sublimes princípios.
É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em
tudo, revelando a excelência das
idéias que os alimentam, tanto em
casa, quanto nas igrejas, tanto nos
serviços comuns, quanto nas vias
públicas.

Certo, ninguém precisará viver
exclusivamente de mãos-postas ou
de olhar fixo no firmamento; todavia,
não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a
polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo.
Emmanuel (Chico Xavier)
Pão Nosso, item 132.

Desastres naturais
As dolorosas ocorrências dos últimos desastres naturais, causando
a morte de homens, mulheres e
crianças aparentemente inocentes,
traz novamente, de forma mais
intensa e angustiosa a velha questão: por quê? Por que acontecem
essas tragédias coletivas? Outras
questões ficam ainda sem respostas: por que pessoas que estavam
lado a lado, umas morreram e
outras conseguiram se salvar? Por
que alguns foram poupados e outros receberam o impacto de várias
toneladas de terra e pedras sobre
seus pobres corpos?
Esses flagelos destruidores
ocorrem de todos os tempos, e
Kardec que foi o codificador do Espiritismo não fugiu a esse tema, e
nas questões 737 a 741 de O Livro
dos Espíritos, interrogou os Espíritos Superiores. Vejam o que eles
responderam a essas questões:
Questão Nº. 737. Com que fim

fere Deus a Humanidade por meio
de flagelos destruidores?
“Para fazê-la progredir mais
depressa. Já não dissemos ser a
destruição uma necessidade para
a regeneração moral dos Espíritos,
que, em cada nova existência,
sobem um degrau na escala do
aperfeiçoamento? Preciso é que
se veja o objetivo, para que os
resultados possam ser apreciados.
Somente do vosso ponto de vista
pessoal os apreciais; daí vem que
os qualificais de flagelos, por efeito
do prejuízo que vos causam. Essas
subversões, porém, são freqüentemente necessárias para que mais
pronto se dê o advento de uma
melhor ordem de coisas e para que
se realize em alguns anos o que
teria exigido muitos séculos.”
Questão Nº. 738. Para conseguir
a melhora da Humanidade, não
podia Deus empregar outros meios
que não os flagelos destruidores?

“Pode e os emprega todos os
dias, pois que deu a cada um os
meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem,
porém, não se aproveita desses
meios. Necessário, “portanto, se
torna que seja castigado no seu
orgulho e que se lhe faça sentir a
sua fraqueza.”
Venha por um flagelo à morte,
ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer,
desde que haja soado a hora da
partida. A única diferença, em caso
de flagelo, é que maior número
parte ao mesmo tempo.
Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a Humanidade e abrangê-la em
seu conjunto, esses tão terríveis
flagelos não nos pareceriam mais
do que passageiras tempestades
no destino do mundo.

www.forumespirita.net/fe/accao-do-dia/
as-explicacoes-do-espiritismo-sobre-osdesencarnes-coletivos
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