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No Serviço Cristão
“Porque todos devemos compa
recer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que
tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal.” Paulo de Tarso

N

ão falta quem veja no Espiritismo mero campo de
experimentação fenomênica, sem
qualquer significação de ord em
moral para as criaturas.
Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo,
limitam-se às investigações de
laboratório ou se limitam a discussões filosóficas.
É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de
homens desencarnados, quantas
são as dos encarnados.
Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso,
incógnitas e problemas surgem
para os habitantes dos dois planos.
Em vista de semelhantes razões,
os adeptos do progresso efetivo do
mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com
Jesus, convertendo-nos o inter-

câmbio em fator de espiritualidade
santificante.
Acreditamos que não se deve
atacar outro círculo de vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade
naquele em que respiramos.
Não vale pesquisar recursos que
não nos dignifiquem.
Eis por que para nós outros, que
supomos trazer o coração acordado
para a responsabilidade de viver,
Espiritismo não expressa simples
convicção de imortalidade: é clima
de serviço e edificação.
Não adianta guardar a certeza
na sobrevivência da alma além da
morte, sem o preparo terrestre na
direção da vida espiritual. E nesse
esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e
mais amoroso que o Cristo.
Somente à luz de suas lições

sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar
o coração.
Nem tudo o que é admirável é
divino.
Nem tudo o que é grande é
respeitável.
Nem tudo o que é belo é santo.
Nem tudo o que é agradável é
útil.
O problema não é apenas de
saber. É o de reformar-se cada um
para a extensão do bem.
Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo
o imperativo de nossa iluminação
interior porque, segundo a palavra
oportuna e sábia do Apóstolo, “todos
devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos,
de acordo com o que realizamos,
estando no corpo, o bem ou o mal”.
Emmanuel (Chico Xavier)
Pão Nosso, pg. 6

As Revelações Espíritas
A Doutrina Espírita é, realmente, uma fonte de ensinamentos,
não só no que respeita à imortalidade da alma e suas reencarnações
periódicas; às condições de vida
nos planos invisíveis, que apresenta com detalhes jamais revelados;
ao conhecimento do Ego e das hierarquias espirituais; às sutilíssimas
intercorrências cármicas; ao intercâmbio dos seres habitantes dos
diferentes mundos e os processos
mediante os quais se opera, como
também ao complexo e infinito panorama da vida cósmica que, como
uma imensa fonte, escachoa e tur-

bilhona no eterno transformismo
que caracteriza e obriga a evolução
de seres e de coisas.
Tudo isto, em verdade, pode
ser também encontrado, de forma
mais ou menos clara ou velada, nos
códigos religiosos ou nas filosofias
que o homem vem criando ou
adotando, no transcurso do tempo, como resultado de sua ânsia
de saber e necessidade imperativa
de sua alma, sedenta sempre de
verdades.
Tudo tem sido revelado, gradativamente, em partes, pelo Mestre
Divino ou pelos missionários que

Ele tem enviado, de tempos a tempos, ao nosso orbe, para auxiliar o
homem no seu esforço evolutivo,
revelações essas que se dilataram
enormemente e culminaram com
os ensinamentos de Sua boca e a
exemplificação de Sua vida, quando aqui desceu, pela última vez,
neste mundo de misérias e maldades, para redimi-lo: “Sobre os
que habitavam a terra de sombra
e de morte resplandeceu uma luz.”
(Is. 9:2).
Edgard Armond
Os Exilados da Capela, pg. 8

Amor à Terra
A Doutrina Espírita nos ensina,
ainda, que a Terra, no que diz
respeito ao estágio moral de seus
habitantes, já foi Mundo Primitivo
e está na condição de Mundo de
Expiações e Provas, em trânsito
para a situação de Mundo de Regeneração, quando os homens,
a despeito de continuarem ainda
longe da situação de seres perfeitos, já terão maior consciência da
sua condição de Espíritos Imortais
sujeitos à lei do aprimoramento
moral e intelectual.
Hoje, a ciência humana nos demonstra que a Terra é um pequeno
planeta, localizado no sistema solar
que integra uma das inumeráveis
galáxias que constituem o Universo. E demonstra, ainda, que
este pequeno planeta está biologicamente estruturado de forma
a garantir a vida física dos seres
que o habitam, provendo às suas
necessidades.
Vê-se, assim, que a Providência
Divina, ao criar o Espírito, criou,
também, as condições para que
ele progrida, cercando-o dos meios
que a Natureza oferece para que
desenvolva todas as suas potencialidades. Observa-se, em tudo,
a bondade Divina, que oferece ao
homem o clima adequado, a luz, o
ar, a terra, a vegetação que nela

se multiplica – necessários à sua
sobrevivência –, assim como a
presença das aves e animais com
os quais também aprende a viver.
Preservar a Terra que habitamos, respeitando as leis que regem
o seu equilíbrio e que garantem a
sobrevivência do homem é simples
manifestação de bom senso. Mais
do que isto, todavia, cabe-nos
amar a Terra, palco das nossas
experiências milenares, testemu-

nha silenciosa dos acertos e erros
que temos cometido em inúmeras
reencarnações, e que continua,
hoje, a oferecer-nos as condições
necessárias para vivenciarmos as
provas indispensáveis à nossa evolução como seres imortais.
Amemos, preservemos e amparemos a Terra. Nossa casa, nosso
abrigo, nosso educandário de progresso espiritual.
Revista Reformador, Jul 2003
Editorial
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