EDITORIAL

PARA VOCÊ QUE CHEGA
À CASA EspíRITA

A.
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ti, alma irmã, que está chegando a
esta casa pela primeira vez,
queremos oferecer as boas vindas. Esta
é uma casa cujas atividades se baseiam
no Evangelho de Jesus e na Codificação
do Espiritismo por Allan Kardec. Aqui
encontrarás inúmeros trabalhadores,
aprendizes na arte de servir, a fim de
serem felizes com a felicidade alheia.
Estarão sempre prontos a ouvir-te. Não
suponhas, porém, que pelo fato de
estarem llgados a esta casa, os
tarefeiros que encontrares estão isentos
de provas e dificuldades. Assim como tu,
eles lutam e sofrem, esforçando-se para
superar a si mesmos, dentro dos
problemas do mundo. Aqui encontrarás
médiuns dedicados e prontos a servir.
Não os tenhas, contudo, na conta de
criaturas privilegiadas pelo alto. Assim
como tu, eles lutam e sofrem, tendo
recebido a faculdade mediúnica como
empréstimo da espiritualidade a fim de
pagar as dívidas contraídas no passado.
Aqui encontrarás
orientadores
esforçados na tarefa de difundir e
esclarecer sobre a Doutrina Espírita.
Não os tenha, porém, corno sábios
inquestionáveis. Assim como tu, eles
lutam e sofrem, porque não vivem
alheios às dificul.dades comuns ao
mundo, sendo o seu maior esforça
exemplificar, na prática, aquilo que
anunciam da tribuna. Aqui encontrarás
tarefeiros dedicados ao serviço do passe
magnético, inseridos na sublime tarefa
de transmitir energias refazedoras aos
mais necessitados.
Entretanto, não os consideres
portadores de faCuldades especiais,
capazes
de efetuar
prodígios
restauradores do físico. Assim comO tu,
eles lutam e sofrem, carregando muitas
vezes dores maiores que as tuas,
perseverando, porém, na tarefa a que se
dedicam. Aqui encontrarás os dirigentes
encarnados,
responsáveis
pelo
encaminhamento das tarefas de toda
ordem a nível material.
Não os
interpretes, porém, como arautos dos
céus. Assim como tu, eles lutam e
sofrem, esforçando-se em consolidar a
missão que lhes foi confiada, a fim de
alcançar
a própria
redenção.
Encontrarás, enfim, irmãos de jornada,
matriculados nesse ou naquele serviço,
prontos a atendê-lo, impulsionados pela
fraternidade.
Não os considere,
entretanto,
criaturas
infalíveis
e
detentoras de toda a verdade. Assim
como tu, todos eles sofrem e lutam, a fim
de superarem as próprias imperfeições,
oom o único objetivo de conquistarem
em si mesmos o amor em ritmo de
constância, para que alcancem a paz e a
felicidade, assim com tu. E se, por algum
motivo, te sentires tornado pelo desejo
de gratidão em virtude de algum
benefício que, nesta casa, vieres a
álcançar, lança o pensamento a Deus; e
a Ele, somente a Ele, agradeças,
porque, assim corno tu, nós todos que
laboramos nesse serviço somoS os
eternos recebedores das bênçãos do
Pai.
(Mensl;lgem recebidl;l n() C. E "AlIl;lnKl;lrdec",
de Cl;lmpinl;ls - SP I;l!mvés d() médium C/I;ly!()nB.
Levy; em 2/411990).
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desvio de conduta
que muitos
espíritos
caminham,
incrustados
nos vícios de toda sorte, em sua trajetória
terrena se deve muitas vezes à falta de
uma boa orientação
na educação
de
hábitos nobres, para convivermos
em
uma sociedade onde a vida se prima na
observação de princípios elevados. Um
comentário
do mestre
Iionês
Allan
Kardec em O Livro dos Espíritos, questão
685, nos diz: "Há um elemento, que se
não costuma fazer pesar na balança(.:.)
esse elemento é a educação,
não a
educação intelectual, mas a educação
moral. Não nos referimos,
porém a
educação moral pelos livros e sim à que
consiste na arte de formar os caracteres,
a que incute
hábitos,
porquanto
a
educação
é o conjunto
dos hábitos
adquiridos. Considerando-se
aluvião de
indivíduos
que todos
os dias são
lançados na torrente da população, sem
princípios, sem freios e entregues a seus
próprios instintos, serão de espantar as
conseqüências
desastrosas
que daí
decorrem?
Quando
essa
arte for
conhecida, compreendida
e praticada o
homem terá no mundo hábitos de ordem
e de previdência para consigo mesmo e
para com os seus, de respeito a tudo o
que é respeitável,
hábitos
que lhe
permitirão
atravessar
menos
penosamente os maus dias inevitáveis. A
desordem e a imprevidência
são duas
chagas que só uma educação
bem
entendida pode curar."
A doutrina espírita nos esclarece
quanto
a imortalidade
do ser, nos
capacitando assim a compreender
que
somos seres em constante aprendizado
e o nosso desinteresse
hoje, será a

nossa colheita
amanhã,
pela nossa
omissão no bem responderemos
com as
nossas dores morais ou físicas, pela
nossa percepção de aquisição de novos
valores
assimilados
em nosso
eu
(espírito)
seremos
gradativamente
libertos de nossos males.
O período que o espírito está mais
propenso as mudanças interiores é o que
vai da sua
concepção
em nova
encarnação até a adolescência, onde há
influência
maior na formação
de seu
caráter.
" É do íntimo e misterioso recesso da
família, onde se divinizam as grandes
virtudes, que sai o filho querido para o
rude combate da luta pela vida.
E, se a influência profunda, incessante,
quase soberana que as mães exercem
sobre os filhos com seus exemplos, os
seus conselhos e as vezes com suas
lágrimas,
for
condignamente
aproveitada,
no louvável
intuito
de
desenvolver
os nobres instintos
que
engrandecem
ao homem,
estamos
certas de que jamais a mão do crime
extinguirá
de seu coração
o seJo
indelével das virtudes que lhe forem
incutidas( ... )" (trecho de As Mães Anália
Franco)
Lembrando a observação de Jesus: "
Deixai vir a mim as criancinhas e não as
impeçais, porquanto o reino dos céus é
para os que se lhes assemelham"
(Mc
10: 14). A educação a luz do Evangelho é
a solução para os nossos males.

"Evangelizar,
obrigação de todos nós"

SEGUNDA·I"EIRA
19h30 às 20h30- Grupo de estudo da
mediunidade.

SEXTA-FEIRA
19h30- Reunião Espiritual de Tratamento de Saúde.
Primeirae terceira sexta-feirado mês. Caso necessite,
informe-se,poisexisteumapreparaçãoparaotratamento.

TERÇA·FEIRA
18h às 19h - Grupo de estudo dos Livros "0
Evangelho Segundo o Espiritismo" e a
"Gênese".
20h às 21h30 - Estudo e desenvolvimento
mediúnico.

2° e 4° sáb. do mês (16h)-Campanhado Quilo.
8h30- EvangelizaçãoInfantilPré-mocidade
9h- Estudodo Evangelhoabertoao público.
10h- Sopa Fraterna Irmão X. Curso para gestantes
(Enxovalzinho)

QUARTA FEIRA
14h• EstudodasParábolasEvangélicas
15h - Estudo do Evangelho Segundo o
Espiritismo.
De 12h às 15h - Funcionamentoda Biblioteca
EspíritaMa Dolores( Empréstimodelivros).

8h30
1°e3· dom.domês·VisitaaenfennoslCultonolar.
2°e4"dom.domês- Campanha
doQuilo.
11has 18h-ReuniãoPública.ParasolicitaçãodeOrientação
Espiritualpsicografada,
chegaraté16h45. Funcionamento
da
Biblioteca.
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