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Constituição de Grupos Espíritas

M

eus amigos, quereis formar
um grupo espírita e eu o
aprovo, porque os Espíritos não
podem ver com satisfação que
se conservem no insulamento os
médiuns. Deus não lhes outorgou
para seu uso exclusivo a sublime
faculdade que possuem, mas para
o bem de todos. Comunicando-se
com outros, terão eles mil ensejos
de se esclarecerem sobre o mérito
das comunicações que recebem, ao
passo que, isolados, estão muito
melhor sob o domínio dos Espíritos mentirosos, que encantados
ficam com o não sofrerem nenhuma fiscalização. Aí está para vós
e, se o orgulho vos não subjuga,

compreendê-lo-eis e aproveitareis.
Aqui vai agora para os outros.
Estais bem certos do que deve
ser uma reunião espírita? Não,
porquanto, no vosso zelo, julgais
que o que de melhor tendes a fazer
é reunir o maior número possível
de pessoas, a fim de as convencerdes. Desenganai-vos. Quanto
menos fordes, tanto mais obtereis.
Sobretudo, pelo ascendente moral
que exercerdes é que atraireis os
incrédulos, muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes.
Se só pelos fenômenos atrairdes,
os que vos procurarem o farão pela
curiosidade e topareis com curiosos
que vos não acreditarão e que rirão

de vós. Se unicamente pessoas
dignas de apreço se encontrarem
entre vós, muitos talvez vos não
acreditem, mas respeitar-vos-ão e o
respeito inspira sempre a confiança.
Estais convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma
moral. Seja, pois, o vosso grupo o
primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que, nesta época
de egoísmo, é nas Sociedades espíritas que a verdadeira caridade
há de encontrar refúgio. Tal deve
ser, meus amigos, um grupo de
verdadeiros espíritas. Doutra feita,
dar-vos-ei novos conselhos.
Fénelon.
Livro dos Médiuns, cap. XXXI, item XXI.

O Fruto da Persistência no Bem
O próprio Cristo preside aos
trabalhos de toda sorte que se
acham em via de execução, para
vos abrirem a era de renovação e
de aperfeiçoamento, que os vossos
guias espirituais vos predizem.
Se, com efeito, afora as manifestações espíritas lançardes os
olhos sobre os acontecimentos
contemporâneos, reconhecereis,
sem hesitação, os sinais precursores, que vos provarão, de maneira
irrefragável, serem chegados os
tempos preditos.
Estabelecem-se comunicações
entre todos os povos. Derribadas
as barreiras materiais, os obstáculos morais que se lhes opõem à
união, os preconceitos políticos e
religiosos rapidamente se apagarão e o reinado da fraternidade se
implantará, afinal, de forma sólida e durável. Observai que já os
próprios soberanos, impelidos por
invisível mão, tomam a iniciativa
das reformas, coisa para vós inaudita! a iniciativa das reformas. E
as reformas, quando partem de
cima e espontaneamente, são
muito mais rápidas e duráveis, do

que as que partem de baixo e são
arrancadas pela força.
Eu pressentira, mau grado a
prejuízos de infância e de educação, mau grado ao culto da lembrança, a época atual. Sou feliz por
isso e mais feliz ainda por vos vir
dizer: Irmãos, coragem! Trabalhai
por vós e pelo futuro dos vossos;

trabalhai, sobretudo, por vos melhorardes pessoalmente e gozareis,
na vossa primeira existência, de
uma ventura de que tão difícil vos
é fazer idéia, quanto a mim vo-la
fazer compreender.
Chateaubriand.
Livro dos Médiuns, cap. XXXI, item II.

Orgulho
Se Deus envia os Espíritos a instruir os homens, é para que estes
se esclareçam sobre seus deveres, é
para lhes mostrarem o caminho por
onde poderão abreviar suas provas
e, conseguintemente apressar o seu
progresso. Ora, do mesmo modo
que o fruto chega à madureza,
também o homem chegará à perfeição. Porém, de par com Espíritos
bons, que desejam o vosso bem, há
igualmente os Espíritos imperfeitos,
que desejam o vosso mal. Ao passo
que uns vos impelem para a frente,
outros vos puxam para trás. A saber
distingui-los é que deve aplicarse toda a vossa atenção. E fácil o
meio: trata-se unicamente de com-

preenderdes que o que vem de um
Espírito bom não pode prejudicar a
quem quer que seja e que tudo o
que seja mal só de um mau Espírito
pode provir. Se não escutardes os
sábios conselhos dos Espíritos que
vos querem bem, se vos ofenderdes pelas verdades, que eles vos
digam, evidente é que são maus
os Espíritos que vos inspiram. Só o
orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Mas, se
vós mesmos não o vedes, outros o
vêem por vós. De sorte que, então,
sois censurados pelos homens, que
de vós se riem por detrás, e pelos
Espíritos.
Um Espírito Familiar.
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