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EDITORIAL

T

emos percebido que o costúme de estudar é pouco praticado aos afeitos à evolução intelectual e espiritual, onde
sua prática é essencial para a observância dos códigos éticos Divinos. Apesar disso muitos de nós nos afastamos
dos estudos da doutrina cristã. Esta necessidade para nós, seres encarnados e desencarnados, é tão grande, que
percebemos em quase toda reunião de manifestação espiritual recomendações diversas para que nos dediquemos
aos estudos das obras básicas, O Pentateuco Kardequiano, a fim de que atinjamos o nosso objetivo evolucional com
maior facilidade.
Em uma comunicação recebida dizia-nos o amigo espiritual: "...se empenhem um pouco mais no que refere ao estudo
das obras básicas da doutrina espírita. Temos vistos corações bondosos no empenho do
manancial de luzes que refletem do plano espiritual em suas manifestações, para trazer até
vocês romances e outros ensinamentos, mas como atingir o imo da perfeição se nos afastamos
das raízes que nos caracterizam como verdadeiros cristãos? Todo trabalho desenvolvido nesta
e em outras casas muito se ampliaria se os seus trabalhadores fiéis aos verdadeiros
propósitos do bem servir na lide espírita, trouxessem em seus corações conhecimentos
singelos e nobres que encontrávamos nos corações dos primeiros cristãos ... Muito vale o
empenho e as boas intenções de todos, mas lembremos, vamos nos ajudar melhorando-nos primeiro, para que mais
adiante tenhamos o nosso papel e o nosso dever sem nenhum questionamento a fazermos".
Para que acordemos a essa realidade,
evangélico e doutrinário.

necessário

nos conduzamos

ao aprimoramento

pelo verniz do estudo

Que Jesus nos fortaleça.
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Villhade luz -prelácio

o QUE É O ESPIRITISMO?

'uma doutrina filosófica, científica e religiosa
Ecristã que procura o desenvolvimento do

homem através do amor ao próximo, do trabalho
fraterno e do estudo. Alguns princípios básicos
justificados filosoficamente
pelo Espiritismo são:
1. A crença em Deus único, criador e mantenedor
de todos os elementos do universo;'a existência de
uma grande diversidade de mundos e seres que os
habitam;
2. A evolução constante de toda a criação divina;
3. O aprendizado constante dos espíritos através da
continuidade da vida, que no nosso mundo revelase pela reencarnação;
4. O enriquecimento do aprendizado através da
comunicação entre os espíritos em diferentes
planos vibratórios (mediunidade).
Os postulados do Espiritismo foram elaborados a
partir de comunicações transmitidas através de
médiuns e organizadas por Allan Kardec em 5 livros
básicos denominados
de Pentateuco Espírita,
editados entre 1.857 e 1.868. Destes, o primeiro
livro, O Livro dos Espíritos, concentra os elementos
fundamentais da doutrina ditada pelos espíritos
superiores, sendo sua leitura imprescindível para
uma visão mais aprofundada
do Espiritismo .
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Allan Kardec, no livro O que é Espiritismo, coloca a
seguinte questão: "Para que serve, então o estudo
do Espiritismo?"
"Para provar materialmente a existência do mundo
espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas
almas daqueles que viveram, resulta de sua

--

admissão a prova da existência da alma e sua
sobrevivência
ao corpo. Descrevendo-nos
seu
estado e situação, as almas, ou espíritos, retificam
as idéias falsas que faziam da vida futura e,
principalmente, acerca da natureza e duração das
penas."
Os espíritos superiores enfatizam a mudança de
comportamento
gerada no homem a partir da
crença numa vida futura destinada à evolução. E
seguem afirmando: "Quando a maioria dos homens
estiver convencida
dessa idéia, quando ela
professar esses princípios e praticar o bem, este,
impreterivelmente, triunfará do mal aqui na Terra.
Procurarão os homens não mais se molestarem uns
aos outros, regularão suas instituições sociais
tendo em vista o bem de todos e não o proveito de
alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei
da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da
felicidade, mesmo neste mundo, e assim basearão
as leis civis sobre as leis da caridade".
Fonte: Agenda Espírita/1988 Editora Kuarup

Venham ~artici~ar do UO Festival de Caldos do
Gru~o Es~írita Servos. de Jesus! Toda a renda
arrecadada ajudará nas obras assistenciais da
casa.
Dia: 26 dejunho de 2004
Horário: 18:00 ás 21 :00
local: Escola Munici~al Augusta Medeiros

