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aros amigos e amigas,
mais um ano está se
indo. Mais um período de provas e
expiações está terminando. Mais
um conjunto de ações e omissões
está indelevelmente registrado
nos arquivos do tempo e nas nossas consciências. É lícito que nos
perguntemos: qual foi a minha
contribuição para esses registros?
Talvez haja alguém que acredite não lhe caber essa pergunta, haja vista que nada pode ser
desfeito. O que está feito, está
feito! Não há por que chorar o
leite derramado!
É verdade que não temos
como desfazer o que está feito. Mas, conforme disse nosso
amigo Chico Xavier, embora
ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer
um pode começar agora e fazer
um novo fim. Esta é uma ideia
central da Doutrina Espírita que
merece consideração.
Muitos de nós andam preocupados com a possibilidade
do fim do mundo no próximo dia 21 de dezembro. Ao
invés de se preocuparem
com uma catástrofe que
está no campo das possibilidades, sobre a qual
não temos nenhuma
capacidade de ação ou
reação, não seria mais
proveitoso voltarem
suas atenções para
as calamidades que
vemos diuturnamente, muitas
delas construídas e alimentadas
por nossa incúria e desrespeito
às leis que mantém a harmonia
universal?
Calamidades como o desrespeito à dignidade humana

que permite crianças, jovens,
adultos e idosos morrerem no
trânsito das grandes cidades em
decorrência da ação impensada
dos que decidem dirigir embriagados; autoridades que traem a
confiança do povo e agem em
causa própria, comprometendose com a Lei de Causa e Efeito,
mediante crimes de peculato e
outras variações da ação criminosa; mães que abandonam
seus rebentos ou os vendem
como forma de livrarem-se das
responsabilidades da materni-

dade ou simplesmente com o
intento de angariar recursos,
muitas vezes para a manutenção de vícios... além daquelas
calamidades que estão no campo das ideias, alimentadas por
pensamentos inconfessos, dos

quais, muitas vezes, nos envergonhamos.
O fim do mundo esperado
para o dia 21 de dezembro
talvez não seja pior do que o
mundo sem fim que estamos
construindo, sem percebermos
a responsabilidade que nos
toca, enquanto co-autores que
somos do mundo que nos espera no iminente porvir.
Prezados amigos e amigas,
todo aquele que caminha pela
senda do amor do Cristo não se
amedrontará com o mundo, esteja ele em seu fim ou começo,
haja vista que a consciência do
dever cumprido garante a paz
de espírito. Paz que o ambiente
natalino sugere e propicia.
Como mensagem de Natal, o
Grupo Espírita Peixotinho sugere reflexão e revisão de conceitos equivocados à luz da moral
cristã, correção e compensação
das ações praticadas de forma
impensada, redirecionamento
das ações futuras com vistas
ao bem comum e a consideração de que o amor pode
ser a solução para os males
que infringem a harmonia
das sociedades.
Talvez, pensando assim, não há fim do mundo que nos inquiete
o espírito. Porque a
consciência do dever
cumprido é razão de
paz e felicidade em
qualquer situação.
Que tenhamos um Feliz Natal
e um Ano Novo repleto de boas
realizações!

Grupo Espírita Peixotinho

A Vida Sempre Ensina
O primeiro Informativo do Grupo
Espírita Peixotinho - GEP, publicado
em agosto de 2005, teve em sua
primeira página a mensagem intitulada “Mais uma luz se acende”,
referindo-se à criação do GEP. Sete
anos depois, mais uma nesga de
luz é lançada.
No dia 19 de novembro, no
Grêmio Espírita Atualpa Barbosa
Lima, em Brasília-DF, foi feito o
lançamento do livro A Vida Sempre
Ensina, escrito por Ricardo Honório, Coordenador do GEP, editado
pela Editora Otimismo.
O autor não tem a pretensão de

trazer aos leitores conhecimento
novo, mas suscitar-lhes reflexões
que possam induzir-lhes paradigmas mentais capazes de alterar o
padrão de comportamento, com
vistas ao aprimoramento espiritual.
Para Lourival Lopes, revisor e
prefaciador do livro, este tem o objetivo de fazer com que vençamos
as estradas inviáveis, as de pedras
e lamaçais e cheguemos ao verdadeiro caminho que nos leva ao
autoconheciumento, da vida como
ela é, e da felicidade.
Adilson Mariz
Coordenador Doutrinário do GEP

Modo de fazer
“ De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que
houve também em Cristo Jesus..” Paulo (Filipenses 2:5)”
Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram.
Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a
tornar à luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma.
Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de
Jesus para criar o bem.
Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos:
Sem expectativa de remuneração.
Sem exigências.
Sem mostrar-se.
Sem exibir superioridade.
Sem tributos de reconhecimento.
Sem perturbações.
Em todos os passos do Divino Mestre, vê-mo-lo na ação incessante, em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se.
Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga além da alegria de
estar executando a Vontade do Pai.
Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade.
Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem
alterar-se.
Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos Desígnios Celestes.
Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente,
conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, “de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive
em Jesus Cristo”.
Do livro Fonte Viva
Emmanuel/Chico Xavier
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