
2ª feira 20h15 - Passes - Palestra - Orientação.
3ª feira 20h15 - Estudo para os Trabalhadores.

5ª feira 20h15 - Estudo de O Livro dos Espíritos
e de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
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TTTTTodos nós!odos nós!odos nós!odos nós!odos nós!

• Lembrança de um missionário •

O LIVRO LIVRO LIVRO LIVRO LIVRO DOS ESPÍRITO DOS ESPÍRITO DOS ESPÍRITO DOS ESPÍRITO DOS ESPÍRITOSOSOSOSOS... em pequenas doses!

Imprima o Informativo ESSEnews em http://essenios.wordpress.com

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

P 806 - A desigualdade das condições
sociais é uma Lei da Natureza?
R - Não. É obra do homem, não de Deus.
P 806a - Essa desigualdade algum dia
desaparecerá?
R - A única coisa eterna são as leis de
Deus. Não vês a desigualdade apagar-se
pouco a pouco a cada dia? Essa
desigualdade desaparecerá junto com a
predominância do orgulho e do egoísmo
e só restará a desigualdade do mérito.
Chegará o dia em que os membros da
grande família dos filhos de Deus não se
olharão mais como sendo de sangue mais
ou menos puro; só o Espírito pode ser
mais ou menos puro e isso não depende
da posição social.
P 807 - O que pensar dos que abusam
da superioridade de sua posição social
para oprimir os fracos em benefício
próprio?
R - Merecem reprovação; infelizes deles!
Serão oprimidos por sua vez e renascerão
numa existência em que terão de sofrer
tudo o que fizeram sofrer outrem (ver
questão 684).
P 808 - A desigualdade das riquezas não
tem sua origem na desigualdade das
faculdades que dá a alguns mais meios

Desigualdades sociais e das riquezas

Era 29 de agosto. O ano, 1831.
Nascia no Riacho do Sangue, no Ceará,
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante,
que teria grande importância na difusão
do Espiritismo.

Mudou-se para o Rio de Janeiro aos
vinte anos, onde estudaria medicina e se
formaria em 1857, aos vinte e cinco anos
de idade.

Já nesse tempo, era conhe-
cido como o MÉDICO DOS PO-
BRES, porque tinha grande cli-
entela formada por gente sim-
ples, de quem nada cobrava.

O nobre nordestino to-
mou contato com o Livro dos
Espíritos quando o Dr. Joaquim
Carlos Travassos, primeiro tra-
dutor das obras de Kardec, o
presenteou com um exemplar. Di-
ariamente lia quando, de bonde, ia
da cidade para o bairro da Tijuca, num
trajeto de quase uma hora.

Palavras de Bezerra: “Embarquei
com o livro e como não tinha outra distra-
ção, disse a mim mesmo: Ora, não hei de
ir para o inferno por ler isto; depois, será
ridículo confessar-me ignorante dessa fi-
losofia, quando tenho estudado todas as
escolas filosóficas.”

Comecei a lê-lo e prender-me a ele
como acontecera com a Bíblia. Surpreen-
dia-me ao verificar que ali nada tinha de
novo para o meu espírito. Eu já tinha lido
ou ouvido tudo o que se achava no Livro

dos Espíritos. Preocupei-me com o fato
maravilhoso e disse comigo mesmo: “Pare-
ce que eu era espírita inconsciente ou, como
se diz vulgarmente, de nascença.”

Em 16 de agosto de 1886, diante de
duas mil pessoas da melhor sociedade, Be-
zerra proclama sua adesão ao Espiritismo,
depois de dez anos dedicados à fé racioci-
nada e amor ao próximo.

Neste pequeno espaço, não
caberia a vida e a obra do KARDEC

BRASILEIRO. Recomendamos a
leitura de livros dele e que fa-
lam dele, a todos os que dese-
jam conhecer melhor este mis-
sionário que na espiritualidade
se mantém como fiel protetor
dos irmãos brasileiros, apesar

de Maria Santíssima tê-lo convi-
dado e dado autorização para vi-

ver em planos superiores.
Seu desencarne deu-se em 11 de

abril de 1900, quando presidia a Federação
Espírita Brasileira, num pequeno leito de
ferro, na miséria, glorificado pela auréola
da própria bondade.

Enterrado o corpo, na mesma noite,
no grupo Israel, Bezerra se comunica e diz:
“Agradeço pelas vossas preces ao meu po-
bre espírito. Coloquem as flores aos pés de
Jesus Cristo, porque é somente com Ele e
por Ele que devemos viver. Obrigado.”

de adquirir riqueza que a outros?
R - Sim e não. E sobre a astúcia e o
roubo, que dizes disso?
P 808a - Mas a riqueza hereditária,
entretanto,  não é fruto das más
paixões?
R - O que sabes disso? Retorna à origem
e verás se ela sempre foi pura. Sabes se
no princípio ela não foi fruto de uma
espoliação ou de uma injustiça? Mesmo
sem falar da origem, que pode ser má,
acreditas que a cobiça de bens, mesmo os
adquiridos da melhor maneira, e os
desejos secretos que se tem de possuí-los
o mais cedo possível, sejam sentimentos
louváveis? É isso que Deus julga e eu te
asseguro que o julgamento de Deus é
mais rigoroso e justo que o dos homens.
P 809 - Se uma fortuna foi adquirida,
inicialmente, por meios inadequados,
aqueles que a herdam mais tarde são
responsáveis por isso?
R - Sem dúvida não são responsáveis
pelo mal que outros houverem feito e
menos ainda se ignoram essa origem.
Mas saibas que muitas vezes uma fortuna
só cai nas mãos de um homem para dar-
lhe oportunidade de reparar uma
injustiça. Feliz dele se compreender isso!

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES



VISÃO
Ontem - autor insensato,
ganhando à custa do vício...
Hoje - doente sem tato,
vivendo com sacrifício.

Ontem - tirano na praça,
falava insincero em tudo...
Hoje - mendigo que passa,
gaguejando, tartamudo.

Chiquito de Morais

Livro “Orvalho de Luz” - C. Xavier

“Tua irritação não solucionará
problema algum.”

André Luiz

“Em mau caminho, raro é não haver
maus encontros.”

Bernardes

Livro ”Otimismo e Sabedoria”
Estebam Santa Cruz.

CAMPANHAS

E a chuva continua, criando
problemas para os moradores da

periferia.
Muitas pessoas perderam tudo do

pouco que tinham.
Se você puder, ajude com alguma

roupa e também com algum

ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

Hoje podemos dar. Quem sabe
amanhã precisaremos receber!

Busquemos  ver as coisas além
das aparências.

Analisemos os acontecimentos em
profundidade.

Por detrás das atitudes de uma
pessoa está o móvel de suas ações.

O rótulo nem sempre revela o
conteúdo.

Embora ocultas, as raízes da
árvore é que lhe garantem a
vitalidade.

De todos os sentidos humanos, o
sentido da visão é o mais suscetível
de enganos.

Os grandes gênios são, antes de
tudo, grandes clarividentes.

Escreveu um grande poeta: o
essencial é invisível aos olhos.

Tomando por base nós mesmos,
saberemos o que leva uma pessoa a
agir dessa ou daquela maneira.

Tentemos enxergar os homens
com os olhos com que o Cristo os
enxergava.

Sobretudo, não nos esqueçamos
da sábia advertência evangélica: “a
candeia do corpo são os olhos. Se os
teus olhos forem bons, todo o teu
corpo terá luz”.

Irmão José

Livro Lições de Vida
Carlos A. Baccelli

PERDÃO
Livro “O Consolador” - Emmanuel por Chico Xavier

P -Perdoar e não perdoar significa
absolver e condenar?
R - Nas mais expressivas lições de
Jesus, não existem, propriamente, as
condenações implícitas ao sofrimento
eterno, como quiseram os inventores
de um inferno mitológico.
Os ensinos evangélicos referem-se
ao perdão ou à sua ausência.
Que se faz ao mau devedor a quem
já se tolerou muitas vezes? Não
havendo mais solução para as
dívidas que se multiplicam, esse
homem é obrigado a pagar.
É o que se verifica com as almas
humanas cujos débitos, no
tribunal da justiça divina, são
resgatados nas
reencarnações, de cujo
círculo vicioso poderão
afastar-se, cedo ou tarde,
pelo esforço no trabalho e boa
vontade no pagamento.

P - Na lei divina, há perdão sem
arrependimento?
R - A lei divina é uma só, isto é, a do
amor que abrange todas as coisas e
todas as criaturas do ilimitado
Universo.
A concepção paternal de Deus, no
que se refere à reencarnação para a
sagrada oportunidade de uma nova
experiência, já significa, em si, o
perdão ou a magnanimidade da Lei.
Todavia, essa oportunidade só é
concedida quando o Espírito deseja
regenerar-se e renovar seus valores

íntimos pelo esforço nos trabalhos
santificantes.
Eis por que a boa vontade de cada
um é sempre o arrependimento que a
Providência Divina aproveita em favor
do aperfeiçoamento individual e
coletivo, na marcha dos seres para as
culminâncias da evolução espiritual.

P - Antes de perdoarmos a alguém, é
conveniente o esclarecimento do
erro?
R - Quem perdoa sinceramente, o faz
sem condições e esquece a falta no
mais íntimo do coração; todavia, a

boa palavra sempre é útil e
a ponderação fraterna é
sempre um elemento de luz
clarificando o caminho das
almas.

P - Quando alguém perdoa, deverá
mostrar a superioridade de seus
sentimentos para que o culpado seja
levado a arrepender-se da falta
cometida?
R - O perdão sincero é filho
espontâneo do amor e, como tal, não
exige reconhecimento de qualquer
natureza.

Nota - Quando o homem
compreender o que significa, na
oração, “é perdoando que se é
perdoado”, saberá que é sempre ele o
maior beneficiado com o perdão que
conceda, porque expulsa toda mágoa
do seu coração!


