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Tormentos da Obsessão
A obsessão campeia na Terra, em razão da inferioridade de alguns Espíritos que nela habitam.
Mundo de provas e expiações,
conforme esclareceu Allan Kardec, é também bendita escola de
recuperação e reeducação, onde
se matriculam os calcetas e renitentes no mal, que
crescerão no rumo
da felicidade mediante o contributo
das aflições que se
lhes fazem indispensáveis.
Alertados para o
cumprimento dos
deveres morais e
espirituais que são
parte do programa
de crescimento interior de cada qual, somente alguns optam
pelo comportamento saudável, o que
constitui psicoterapia preventiva contra
quaisquer aflições a
que pudessem ser
conduzidos. No entanto, aqueles que se
tornam descuidados
dos compromissos
de auto-iluminação
e de paz enveredam
pelas trilhas do abuso das faculdades orgânicas, emocionais
e mentais, comprometendo-se lamentavelmente com as
soberanas Leis da Vida através
da agressão e do desrespeito aos
irmãos de marcha evolutiva.
Não é, portanto, de estranhar
que a inferioridade daqueles que
sofrem injustiças e traições, enganos e perversidades, os arme
com os instrumentos covardes da
vingança e da perseguição quando
desvestidos da indumentária carnal, para desforçarem-se daqueles
que, por sua vez, foram motivos
do seu sofrimento.

Compreendessem, porém, a necessidade do amor e superariam as
ocorrências nefastas, desculpando
os seus adversários e dando-lhes
ensejo para repararem o atentado

praticado contra a Consciência Divina. No entanto, porque também
primários nos sentimentos, resolvem-se pelo desforço, atirando-se
nas rudes pugnas obsessivas, nas
quais, por sua vez, tornam-se
igualmente presas das paixões
infelizes que combatem nos seus
desafetos.
A inteligência e o sentimento
demonstram que é muito mais fácil
amar, ser fiel, construir a paz, implantar o dever, realizar a própria

e contribuir em favor da felicidade
alheia, do que semear dissabor,
cultivar amargura, distender o ódio
e o ressentimento. Não obstante,
o egoísmo e a crueldade que ainda
vigem nas criaturas humanas quase
em geral respondem
pela conduta doentia, impulsionandoas para os desatinos
e descalabros que se
tornam responsáveis
pela sua futura desdita. [...]
Enquanto permanece esse estado no
comportamento humano, as obsessões
se transformam em
verdadeiro flagelo
para todos aqueles que se deixem
aprisionar nas suas
amarras. [...]
Religiosos apegados a fanatismo
injustificável descartam-na, acreditando-se credenciados
a saná-la onde se
manifeste, mediante o poder da fé e
a autoridade que se
atribuem.
Acadêmicos vinculados ao cepticismo em torno da
imortalidade do Espírito nas diversas áreas em que se movimentam,
especialmente nas denominadas
ciências da alma, recusam-se a
aceitá-la, convertendo o ser humano a uma situação reducionista,
materialista, que a morte consome,
aniquilando-o.
Do livro: Tormentos da obdsessão
Divaldo P. Franco
Pelo Espírito Manoel Philomeno de
Miranda

Quem é você?
Em que você crê?
O que você faz? Com relação ao o que você faz, pode se perguntar sobre
todos os aspectos de sua existência: família, amigos, amor, trabalho material
e espiritual,
Como tem se comportado ultimamente? Tem julgado muito o seu irmão?
E a palavra chave: o que tem feito para melhorar?
Acha que o que tem feito para melhorar é suficiente? Se não, reflita sobre
a melhor forma de fazê-lo.
Como você se vê?
Será que a imagem que enxerga é a que gostaria de ver?
Respire e relaxe, pois se você avaliou e respondeu a todas as questões,
possivelmente, já está no caminho de reflexão rumo às mudanças.
Somente reflita!
Mensagem recebida pela médium Mariana Pinto,
no Centro Espírita Casa de Lázaro, no dia 31 de agosto de 2013.

Para Reflexão
Estou aqui para refletir e discutir sobre os ensinamentos comentados por vós. Comentários estes que
remetem a tantos aspectos de minhas existências. Quando observo e tenho consciência do passado misturado a estes ensinamentos tão valiosos no caminho reto do amor, me pego triste diante de tudo que trilhei.
Estes ensinamentos e comentários que aqui são discutidos, muitas vezes, penetram em nosso ser de
forma tão plena que inconscientemente somos levados a reflexões positivas de mudança e conscientização
do que realmente somos e de nossas imperfeições.
Determinadas palavras, frases ou comentários são motivadoras para as mudanças. Mudanças são fáceis
de serem ditas, mas difícil mesmo é promover a mudança de atitudes, de pensamentos e de tantos outros
aspectos que são responsáveis pelo nosso progresso.
Que possamos nos manter firmes no propósito do bem, possibilitando que essas modificações possam
ser pensadas, refletidas e, principalmente, colocadas em prática gradualmente.
Que tenhamos sempre em mente palavras-chave como tolerância, paciência, fé, resignação, trabalho,
amor e todas as demais imprescindíveis à nossa caminhada evolutiva.
Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, inclusive aos que não estão entre vós.
Reginaldo
Mensagem recebida pela médium Mariana Pinto,
no Centro Espírita Casa de Lázaro, no dia 31 de agosto de 2013.
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