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Preocupações Materiais
Q

ueridos amigos,
Estando todos nós ainda
revestidos com a indumentária
carnal que nos transforma em seres “vivos” ou simplesmente espíritos encarnados, é muito natural
que as preocupações materiais nos
aflijam muitas vezes.
Entretanto, como nos diz Hilda
Pereira Magalhães (Espírito)
por intermédio
da psicografia
de Hilda Magalhães Alonso, no
livro Conselhos
Úteis, publicado
pela Comunhão
Espírita de Brasília, devemos
lembrar que as
preocupações
materiais não
devem constituir empecilho
ao nosso equilíbrio físico e
espiritual.
É indispensável dar-lhes o valor relativo à boa
ordem e continuidade da vida, mas
sem exceder os limites do razoável.
Se estivermos bem mental e
emocionalmente, tudo o mais seguirá o rumo natural dos fatos. O
sucesso dos nossos empreendimentos na vida depende do equilíbrio
com que administramos os nossos
sentimentos e as nossas emoções.
Fatos desagradáveis sempre
poderão ocorrer e concorrer para a
nossa desestabilização emocional.
Mas devemos estar sempre alertas
para evitar que tomemos decisões
equivocadas, com consequências
desagradáveis, em decorrência de
momentos de desarmonia interior.

As palavras de ordem são pensar,
refletir, decidir e agir. Se necessário, também podemos considerar,
corrigir.
Nesse sentido, lembremos a
orientação cristã: “orai e vigiai”.
Pela oração, atraímos os Bons Espíritos que nos favorecerão com
ideias positivas e decisões equili-

bradas; e vigiando, principalmente
os nossos pensamentos, evitaremos alimentar construções mentais
desarrazoadas e comprometedoras
do nosso equilíbrio psicossomático.
Vale lembrar que muitas vezes são
essas construções que nos encejam
desarmonias, cujos efeitos desastrosos se traduzem em doenças
nos campos físico e/ou mental.
Infelicita-nos, muitas vezes, ver
pessoas queridas lançarem-se nos
despenhadeiros da busca incessante do “ter”, em detrimento da
construção do Ser que jaz quase
inerte em seus corações e mentes,
aguardando que se decidam pelo
melhor caminho. Pelo caminho que

conduzirá à paz interior, à harmonia social e ao bem estar próprio e
da organização familiar. Como nos
sugere o Espírito Hilda Magalhães
(op. cit. p. 152), “nada deve ser
mais importante do que a tua paz
interior, a satisfação com o bem
praticado, o socorro prestado, o
serviço realizado”.
É sabido que
o Espiritismo não
é uma doutrina escatológica.
Suas instruções,
que traduzem
a sabedoria da
filosofia Cristã,
delineiam os caminhos da felicidade para hoje.
Entretanto, vale
também lembrar
que nosso hoje é
consequência do
ontem e causa
do amanhã. Daí
a necessidade de
vivermos agora
atentos às consequências que estamos construindo para o futuro.
Assim, lembra-nos Hilda Magalhães que tudo que fizermos será
levado em conta quando abandonarmos a vestimenta material e
o espírito for arrebatado a outras
dimensões da vida.
Atentemos, pois, para o grande objetivo da vida na Terra,
qual seja, o aperfeiçoamento dos
Espíritos que aqui mourejam, encarnados e desencarnados, e que
sejamos fieis às convicções que já
adquirimos por sugestão do Evangelho de Jesus.
Ricardo Honório

Tarefas Diversificadas
“E também há diversidade nos serviços, mas o
Senhor é o mesmo.” (1 Coríntios, cap. 12 – v. 5).
Não há médium superior a outro. Os Espíritos
Superiores não disputam a primazia da Verdade
entre os homens.
Consoante a assertiva paulina, as tarefas medianímicas, por mais diversificadas sejam, concorrem para o mesmo objetivo.
Todas as fontes da Terra promanam da nascente
das Alturas...
A água do mar não cumpre com a finalidade
do diminuto filete que, deslizando humildemente
entre as pedras, atende à sede do peregrino.
As mãos que escrevem livros sob a inspiração do
Alto talvez não sejam dotadas do dom de curar, e a
palavra que arrebata multidões pode não ser aquela
que toca as almas em profundidade.
Na imensa gleba da Doutrina Espírita, todos os
que se dispõem a cultivá-la são imprescindíveis e
estão a serviço do Dispensador de todas as bênçãos.
Não existe médium que seja insubstituível e nenhuma tarefa que se interrompa por falta de obreiro.
Os que cuidam na Terra dos interesses do Senhor revezam-se no corpo e, quando um chega ao termo da
jornada, outro logo desponta no caminho... [...].
Em uma casa espírita, todo medianeiro, seja ele um lume resplandecente ou bruxuleante candeia, é
importante depositário de luz.
Que os espíritas desavisados cessem, de vez, de fomentar discussões em torno de quem seria o maior no
campo da mediunidade. Foi para por fim em contenda semelhante que Jesus, cingindo-se com uma toalha, lavou
os pés dos apóstolos... [...].
Que os dirigentes espíritas não privilegiem ou destaquem este ou aquele medianeiro, em detrimento daquele que talvez não tenha tido ainda a oportunidade de revelar o seu potencial. Não basta que a semente
seja boa: é necessário que ela encontre terreno propício à germinação... [...].
Do livro Mediunidade e Apostolado, p. 23.
Odilon Fernandes (psicografia de Carlos A. Baccelli).

Mediunidade sem Jesus
“– Vejam só o perigo da mediunidade sem Jesus. Quando alguém busca uma Casa Espírita, precisa ser
encaminhado a um grupo de estudos. Mas a casa que formar esses grupos deve possuir um departamento
doutrinário e não entregar almas sem preparo para outras almas perturbadas de orgulho, vaidade e apegadas
à letra, porque assim os iniciantes serão presas fáceis desses espíritos. Vocês estão vendo como eles agem. A
importância da Doutrina é a transformação que ela opera em nós. Não adianta sentar a uma mesa mediúnica
e emprestar o corpo a um espírito sofredor, se não temos energia tranquilizante para lhe oferecer. Através
da “roda” (chakra) que se encontra na parte superior do pulmão esquerdo é que atuam os espíritos. É ela
responsável por toda relação mediúnica entre os planos físico e espiritual. Se o médium estiver desequilibrado, emite a dor amarela e não esqueçamos que o obsessor precisa da cor azul para abrandar a sua dor
ou a sua cólera. Daí não poder ajudar o necessitado um médium sem esclarecimento, desequilibrado. Antes
de colocarmos alguém defronte de tamanha tarefa divina, devemos convidá-lo a tornar-se o “trabalhador
da última hora”, no exercício da caridade, tirando-lhe as arestas, tornando-o bom, livrando-o da avareza,
da maledicência, do egoísmo, do orgulho, enfim, tornando-se um veículo divino...” [...].
Do livro Driblando a Dor, p. 119.
Luiz Sérgio (psicografia de Irene Pacheco Machado).
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