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Informativo doutrinário do Centro Kardecista “Os Essênios”

Todos nós!

               •  O movimento espírita •

O LIVRO DOS ESPÍRITOS... em pequenas doses!

Imprima em http://essenios.wordpress.com/informativo-essenews/

•  A Codificação Espírita  - por Manuel PortÁsio •

O Livro dos Espíritos é a coluna que sustenta  todo o edifício doutrinário.É livro para estudo e consulta permanentes.

CORPO E ESPÍRITO

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES

P 356 - “Entre os natimortos
alguns haverá que não tenham
sido destinados à encarnação de
Espíritos?”
R - “Alguns há, efetivamente a
cujos corpos nunca nenhum
Espírito esteve destinado. Nada
tinha que se efetuar para eles.
Tais crianças só vêm por seus
pais.”
P356a - “Pode chegar a termo de
nascimento um ser dessa
natureza?”
R - “Algumas vezes, mas não
vive.”
Ora, se existem corpos físicos aos
quais nunca nenhum Espírito
esteve destinado, obviamente não
havendo Espírito, não haveria
perispírito para servirem de

modelos. E como conseguiram as
células se multiplicar e dar ao
final uma conformação humana a
esse corpo físico se não havia o
perispírito para servir de molde?
Isso nos leva à conclusão de que o
perispírito não é o molde ou
forma do corpo humano.
O molde, a forma ou modelo se
encontra nos fatores genéticos e
hereditários de cada ser,
herdados do material genético
doado pelos seus pais. “O corpo
procede do corpo, mas o Espírito
não procede do Espírito.
“O Livro do Espíritos, perg. 207 e
ainda em João 3:6, Jesus disse:
“O que é nascido da carne é
carne, e o que é nascido do
Espírito é Espírito.”

O bom mesmo é casa cheia.
Nada alegra mais um

dirigente espírita que ver a sua casa
cheia. Segundo ele, esse é um
indicador de que o que ali se faz
agrada o povo.

O que desejamos analisar é
se o que agrada o povo agrada
também Deus, agrada o Cristo,
agrada os Espíritos sérios que
esperam de nós responsabilidade.

Para encher uma casa há
recursos fáceis como a distribuição
de bens materiais, sopas, enxovais, a
cirurgia espiritual, o show artístico, a
cantoria. Exemplos como estes
últimos nós vemos todos os dias na
televisão, nas diferentes igrejas que
têm auditórios super lotados. Ao
contrário, quando exigimos do
público disciplina e responsabilidade
sem prometer felicidade fácil, quase
sempre ele se afasta.

Para eles, tudo bem, porque
os objetivos são outros. Dia destes
vimos um pastor dizer ao seu
rebanho, que ele tinha dois milhões
para pagar na semana seguinte e só
tinha em caixa um milhão; todavia,
confiaria que a sensibilidade das
pessoas o ajudaria a conseguir o
milhão faltante.

No dia em que as casas
espíritas se encherem de pessoas
interessadas no estudo do
Espiritismo para aplicação e melhora

da vida delas e  do semelhante, com
a intenção de sair daqui melhor do
que chegaram, a casa estará
realmente cheia, mas cheia de
Evangelho. Quando mais pessoas se
oferecerem para o trabalho no
Centro Espírita, espontaneamente e
fizerem desse compromisso uma de
suas prioridades, respeitadas com
seriedade, constância e
pontualidade, é porque o povo do
centro entendeu o que é Espiritismo.

O que mais temos visto nos
centros é que há meia dúzia de
pessoas dedicadas, as pilastras da
casa, que ali comparecem
assiduamente, só faltando em caso
de força maior. A maioria é
descompromissada, falta por
qualquer motivo, pessoas dormindo
durante a explanação do orador ou
olhando no relógio
impacientemente, prestando mais
atenção ao vizinho do lado do que ao
estudo do dia.

Uma pena, porque uma
Doutrina como o Espiritismo poderia
ser a redenção da humanidade se a
maioria houvesse compreendido
realmente o que é o Espiritismo.
Mas, se Deus quiser, um dia
chegaremos  lá.
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Livro O Consolador - Emmanuel por Chico Xavier.
Definição (Como se fora um prefácio)

MORTE
Na reunião de 31 de outubro de 1939, no grupo
espírita “Luis Gonzaga”, de Pedro Leopoldo,
um amigo do plano espiritual lembrou aos
seus componentes a discussão de temas
doutrinários, por meio de perguntas nossas à
entidade de Emmanuel, a fim de ampliar-se
os nossos conhecimentos.
Consultado sobre o assunto, o Espírito
Emmanuel estabeleceu um programa de
trabalhos a ser executado pelo nosso esforço,
que foi iniciado pelas duas questões seguintes:
-Apresentando o Espiritismo, na sua feição de
Consolador prometido pelo Cristo, três
aspectos diferentes: científico, filosófico,
religioso, qual desses aspectos é o maior?
-Podemos tomar o Espiritismo, simbolizado
desse modo, como um triângulo de forças
espirituais.
“A ciência e a Filosofia vinculam à Terra
essa figura simbólica, porém, a Religião é
o ângulo divino que a liga ao céu. No seu
aspecto científico e filosófico, a doutrina
será sempre um campo nobre de
investigações humanas, como outros
movimentos coletivos, de natureza intelectual,
que visam o aperfeiçoamento da Humanidade.
No aspecto religioso, todavia, repousa a sua
grandeza divina, por constituir a restauração
do Evangelho de Jesus-Cristo, estabelecendo
a renovação definitiva do homem, para a
grandeza do seu imenso futuro espiritual”.
-A fim de intensificar os nossos conhe-
cimentos, relativamente ao triplicar aspecto do
Espiritismo, poderemos continuar com as
nossas indagações?
- “Podem perguntar, sem que possamos nutrir
a pretensão de vos responder com as soluções
definitivas, embora cooperemos convosco da
melhor vontade”. “Aliás, é pelo amparo
recíproco que alcançaremos as expressões
mais altas dos valores intelectivos e
sentimentais”.
Além do túmulo, o Espírito desencarnado não
encontra os milagres da sabedoria, e as novas
realidades do plano imortalista transcendem
aos quadros do conhecimento contempo-
râneo, conservando-se numa esfera quase
inacessível às cogitações humana, em face da
ausência de comparações analógicas, único

meio de impressão na tábua de valores
restritos da mente humana. Além do mais,
ainda nos encontramos num plano evolutivo,
sem que possamos trazer ao vosso círculo de
aprendizado as últimas equações, nesse ou
naquele setor de investigação e de análise. É
por essa razão que somente poderemos
cooperar convosco sem a presunção da
palavra derradeira. Considerada a nossa
contribuição nesse conceito indispensável de
relatividade, buscaremos concorrer com a
nossa modesta parcela de experiência, sem
nos determos no exame técnico das questões
científicas, ou no objeto das polêmicas da
Filosofia e das religiões, sobejamente
movimentados nos bastidores da opinião,
para considerarmos  somente a luz espiritual
que se irradia de todas as coisas e o ascendente

místico de todas as atividades do
espírito humano dentro de sua
abençoada escola terrestre, sob a
proteção misericordiosa de Deus.
As questões apresentadas foram as
mais diversas e numerosas. Todos

os componentes do Grupo, bem como outros
amigos espiritistas de diferentes pontos,
cooperaram no acervo das perguntas, ora
manifestando as suas necessidades de
esclarecimento íntimo, no estudo do
Evangelho, ora interessados em assuntos
novos que as respostas de Emmanuel
suscitavam.
Em seguida, o autor espiritual selecionou as
questões, deu-lhes uma ordem, catalogou-as
em cada assunto particularizado, e eis ai o
novo livro.
Que as palavras sábias e consoladoras de
Emmanuel proporcionem a todos os
companheiros de doutrina o mesmo bem
espiritual que nos fizeram, são os votos dos
modestos trabalhadores do Grupo Espírita
“Luis Gonzaga”, de Pedro Leopoldo, Minas
Gerais.

Pedro Leopoldo, 8 de março de 1940.
Da Obra “O CONSOLADOR” – Espírito:
EMMANUEL – Médium: FRANCISCO
CÂNDIDO XAVIER

A morte é simples mudança deplano existencial. Na natureza nadadesaparece para sempre.A semente volta a ser árvore, anoite volta a ser dia, o velho volta aser jovem... Vida e morte são apenasestados que se alternam e sesucedem no caminho da evolução.É necessário que os homens seconscientizem de que estão na Terrapara breve tempo e que todos, semdistinção, mais cedo ou mais tardeserão chamados à Grande Mudança.A vida na matéria é ilusão,porque tudo o que é material étransitório, sujeito a inevitáveistransformações.Ninguém tenha receio demorrer; antes tenha receio de viveriludido quanto à Verdade.Ninguém se desespere pelos entesqueridos quje partiram, emobediência às suas necessidadescármicas; eles simplesmenteviajaram mais cedo.Apenas tem medo da mortequem desconhece a vida.Além do túmulo,continuaremos a ser nós mesmos,porque se a morte nos despoja docorpo, não nos altera aindividualidade.Portanto, ninguém esperealcançar na morte a auréola dasantidade que não logrou alcançarna vida.
Irmão José

Livro Lições de Vida
Carlos A. Baccelli

Tão só na reencarnação,
- lei simples e definida -,
é que achei a solução
para os problemas da vida.

Carlos Gondin
Felicidade no mundo
tem um ponto singular:
ela jamais aparece
a quem não sabe esperar.

Marcelo Gama
Que o teu amor deixe aos outros
senso livre e campo aberto;
às vezes caminho errado
ensina o caminho certo.

Chiquito de Moraes
Deus colocou a esperança em cada
realização da natureza. Por que
haveremos nós de desesperar?

Augusto Cézar
A felicidade real começa em fazer a
felicidade dos outros.

Maria Dolores


