.Queimar Gorduras

U

m amigo demonstrou interesse em conhecer algo sobre a Doutrina
Espírita.

esquecer que Espíritos de atilada inteligência, devotados ao mal, aqueles,
efetivamente podem nos ameaçar, não encontram nenhuma dificuldade
transpor portas e paredes.

Dei-lhe um exemplar, de "NOSSO LAR".
Contra eles só há uma defesa:
-Você se deslumbrará com as revelações contidas nesse livro. Uma
visão surpreendente das realidades espirituais, mostrando o que nos
espera além-túmulo.

Acender a luz do Evangelho nos corações que convivem no lar.
Em casa iluminada pelo Cristo não há acesso para as infiltrações das sombré
*******

Ouvi curiosa experiência
assunto.

-Vejo que é ardoroso fã do autor ...
-De carteirinha! Seus livros constituem
um marco na
mediúnica! Um passo adiante nos caminhos do Espiritismo!

de um médium vidente, que se relacionava

cor

literatura

Passados alguns dias encontramo-nos.

Contou-me que esteve hospedado em casa de um confrade, proprietário de
cão que identificava Espíritos malfeitores e avançava sobre eles, pondo-c
correr.

-Leu?

Isso mesmo, caro leitor!

-Parei na metade ...

Os Espíritos temiam o cachorro!

-Não gostou? ..

O médium confirmou pela vidência que não se tratava de nenhuma história
pescador. Tanto quanto ele, o cão enxergava os Espíritos. E comentou b
humorado:

-Pedi um livro espírita. Você apresentou-me uma fantasia digna de H.G.
Wells ou Júlio Verne. Só posso admitir como elaborada ficção essa
existência espiritual copiada da Terra, onde Espíritos alimentam-se,
dormem, movimentam-se em veículos, residem em cidades fortificadas.
Até se casam! É muita imaginação!
'*******

-Tenho visto muito médium cachorro, mas cachorro médium foi a primeira ve;
Como pode o Espírito temer o cão se está numa outra dimensão?
Problema de densidade perispiritual.

A experiência serviu-me de lição.
André Luiz é literatura para iniciados em Espiritismo, familiarizados
a existência do perispírito.

com

Veículo de manifestação do Espírito no plano onde atua, esse corpo
celeste a que se referia o apóstolo Paulo, é feito de matéria também,
numa outra faixa de vibração, em outra dimensão, num mundo paralelo.
Assim, as comunidades espirituais que se formam junta à crosta
terrestre organizam-se de forma semelhante às sociedades humanas,
desenvolvendo
atividades e experimentando
necessidades que se
aproximam daquelas que caracterizam a população encarnada.
Esta a razão pela qual, conquanto entre nós, muitos Espíritos não
percebem sua condição de desencarnados.
Gravitam em torno de
situações e pessoas a que estiveram vinculados, comportando-se como
vivos.
Irritam-se porque amigos e familiares não lhes dão atenção ...
Afligem-se com sensações de fome, sede, frio ...
Chegam a procurar abrigo quando
identificação com o plano físico.

chove

torrencialmente,

tal sua

Dirá o leitor:
-Bem, se eles se sentem tão vivos que temem temporais, vamos
conservar nossas casas trancadas, evitando a invasão de malfeitores e
desocupados do Além ...
Até pode funcionar, precariamente,

Embora o animal não possa atingi-lo, é como se o fizesse, tal sua identifica(
com a dimensão humana.
Visitando o crematório, em Vila Alpina, São Paulo, ouvi, do administrac
curiosas informações. Uma delas dizia respeito à temperatura.
-Perto de três mil graus centígrados dentro do forno. O senhor pode imagim
que é isso se considerar que a água ferve a cem graus ...
Lembrei-me dos grandes incêndios.
-Entendo agora porque as pessoas presas no alto de um edifício em chan
saltam para o abismo. Certamente não suportam o calor. Deve aproximar
dessa temperatura infernal do forno ...
-Sim! É muito quente! Tão quente que tudo entra em combustão
caix
metais, enfeites, forro, flores, roupas ... Até o cadáver!
-Transforma-se numa tocha?! ...
-Literalmente. E quando mais gordo o defunto, maior o fogaréu. Em é
temperatura a gordura torna-se inflamável.
O confrade que me acompanhava não se furtou ao humor negro: -Então, p.
ser cremado é bom um regime alimentara rigoroso! Morrer esguio, esbelt,
Melhor: morrer esquelético! Sem banhas sobrando, senão vai ser aqu
fogueira!
Sejamos ou não cremados, imperioso um regime espiritual se pretenderr
transitar sem percalços no Além.
É preciso eliminar as banhas que se acumulam em nossa organizaç
perispiritual, fruto de vícios e paixões, excessos e destemperos, sentimen
negativos e idéias infelizes, que de sombras que nos prendem à Ter
dificultando nossa readaptação à vida em plenitude.

em relação aos últimos. Bom não

CULTO DO EVANGELHO NO LAR

