
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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Informativo doutrinário do Centro Kardecista “Os Essênios”

Todos nós!

•  Você tem medo dos mortos? •

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.

Desigualdade das aptidões

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES

P 804 - Por que Deus não deu as
mesmas aptidões a todos os homens?
R - Deus criou todos os Espíritos
iguais, mas cada um viveu menos ou
mais e, consequentemente, aprendeu
mais ou menos. A diferença está no
grau de sua experiência e em sua
vontade, que é o livre arbítrio;
devido a isso, alguns se aperfeiçoam
mais rapidamente, o que lhes dá
aptidões diversas.
A variedade de aptidões é necessária
para que cada um possa contribuir
com os desígnios da Providência, no
limite do desenvolvimento de suas
forças; físicas e intelectuais; o que um
não faz, outro faz. Dessa forma, cada
um desempenha a sua função útil.
Depois, para que todos os mundos
sejam solidários entre si, é preciso
que os habitantes dos mundos
superiores - que em sua maioria
foram criados antes do vosso mundo
- venham habitá-lo para vos dar o
exemplo. (Veja questão 361).
P 805 - Ao passar de um mundo

Certa vez, o contador de “causos”
Rolando Boldrin, falou do encontro de
dois homens num ponto de ônibus,
tarde da noite, em frente ao cemitério.
Eis o diálogo:

- Você tem medo dos mortos?,
perguntou o primeiro, olhando para o
lado do muro, apavorado.

O outro respondeu: - Eu não!...
... mas quando eu era vivo, eu

tinha!...
O outro deve estar correndo até

agora.
E você, tem medo dos mortos?
Há uma assertiva que nos

recomenda ter mais medo dos vivos
que dos mortos, porque estes nenhum
mal podem nos fazer.

Será que essa afirmação é correta?
Pensamos que não.

Ambos podem nos causar grandes
problemas. A diferença é que os “vivos”
nos fazem mal, independente do nosso
consentimento. Atacam-nos, agridem-
nos, roubam-nos, matam-nos... Com os
mortos é diferente. Eles só nos fazem
mal com a nossa ajuda.

Entre nós e os desencarnados, há
uma sintonia que faz com que os afins
se atraiam. Isto significa que quando
pretendemos fazer o bem, estaremos
escoltados pelas Boas Falanges que tem
interesse em ajudar a diminuir o
sofrimento na Terra. Igualmente, se a
nossa intenção é menos nobre, por
maldade ou inferioridades, próprias do
mundo material, a união se dará com
Espíritos que se agradam daquilo que

nos é prazeroso.
Considerando-se esse aspecto, o mal

que os desencarnados - “os mortos” - nos
fazem pode ser pior do que o mal
proporcionado pelos encarnados - “os
vivos” -. Isso é uma verdade, porque
nesse mal somos participantes e, de
maneira direta ou indireta, estaremos
autorizando os Espíritos Inferiores a agir
sobre nós.

No ataque dos malfeitores do mundo
material, somos geralmente a vítima sem
culpa e toda a carga negativa recai sobre
o agressor e não sobre o ofendido. No
relacionamento espiritual somos ambos
culpados e se considerarmos nosso livre
arbítrio somos até mais responsáveis que
o Espírito porque somos coniventes com
o mal que ele faz. Prejudicamos a nós e
ajudamos o malfeitor espiritual a
comprometer-se ainda mais.

Concluímos, portanto, que a
afirmatição de que devemos ter medo
apenas dos vivos, porque os mortos não
podem nos fazer mal, não é  verdadeira.
Temos de temer e nos defender contra
ambos. Contra os “vivos”, sendo
previdentes; contra os “mortos”, tendo
nosso pensamento bem atento e
sintonizado com o bem , já que isso
incomoda qualquer Espírito inferior,
porque  ele não consegue aproximar-se
de nós.

Essa é a razão da reforma íntima
defendida pelo Espiritismo! Contra os
vivos e contra os mortos.

superior para um inferior, o Espírito
conserva integralmente as faculdades
adquiridas?
R - Sim, já o dissemos. O Espírito que
progrediu nunca retrocede. Poderá
escolher, quando em estado de
Espírito, um envoltório mais
grosseiro ou uma posição mais
precária que aquela que teve, mas
tudo isso sempre vai servir-lhe de
ensinamento e ajudá-lo a progredir.
(Veja questão 180).
Nota - Assim, a diversidade de
aptidões dos homens não está
relacionada à natureza íntima de sua
criação, mas ao grau de
aperfeiçoamento a que tenham
chegado os Espíritos encarnados
neles. Portanto, Deus não criou
faculdades desiguais, mas permitiu
que os diferentes graus de
desenvolvimento permanecessem em
contato, para que os mais adiantados
pudessem ajudar os mais atrasados e
compreender a lei da caridade.



CAMPANHAS
Doe

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS
Os necessitados agradecem e oram por você!Livro “Otimismo e Sabedoria”

Estebam Santa Cruz

Ouro em excesso - veneno,
que ampara, cura e liberta,
se dado na forma justa
e usado na dose certa.
Caridade verdadeira
que apóia sem recompensa,
perdoa setenta vezes
sete vezes cada ofensa.

Fócion Caldas

Livro “Orvalho de Luz”
Chico Xavier

O homem verdadeiramente prudente não
diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo o
que diz. Aristóteles
A saúde, como a fortuna, deixa de
favorecer os que abusam dela.

Saint-Évremont

Vocabulário da Vida.

ADEUS – É quando o coração que parte
deixa metade com quem fica.
AMIGO – É alguém que fica para ajudar
quando todo mundo se afasta.
AMOR AO PRÓXIMO – É quando o
estranho passa a ser um Amigo que ainda
não abraçamos.
CARIDADE –  É quando a gente está com
fome, só tem uma bolacha e reparte.
CIÚME  – É quando o coração fica
apertado, pois não confia em si mesmo.
EVANGELHO -  É um livro que só se lê
bem com o coração.
DOUTRINAÇÃO – É quando a gente
conversa com o Espírito colocando o
coração em cada palavra.
CORDIALIDADE – É quando amamos
uma pessoa e tratamos todo mundo da
maneira que a tratamos.
EVOLUÇÃO – É quando a gente está lá
na frente e tem vontade de buscar quem
ficou atrás.
ENTENDIMENTO  – É quando um
velhinho caminha devagar na nossa frente
e a gente estando apressado não reclama.
INVEJA - É quando a gente ainda não
descobriu que pode ser mais e melhor do
que o outro.
LEALDADE – É quando a gente prefere
morrer a trair quem ama.
MÁGOA – É um espinho que a gente
coloca no coração e esquece de retirar.
MALDADE – É quando arrancamos as
asas do anjo que deveríamos ser.
PERFUME – É quando mesmo de olhos
fechados a gente reconhece quem nos faz
feliz.
NETOS – É quando Deus tem pena dos
avôs e manda anjos para alegrá-los.
ORGULHO – É quando a gente é formiga
e tenta convencer os outros que é elefante.
OBSESSOR – É quando o Espírito adoece,
manda embora a compaixão e convida a
vingança para morar com ele.

O Dever
Livro “O Consolador” - Emmanuel - Chico Xavier
P - Como poderão os pais
despertar no íntimo do filho
rebelde as noções sagradas do
dever e das obrigações para com
Deus, de quem somos filhos?
R - Depois de esgotar todos os
recursos a bem dos filhos e
depois da prática sincera de
todos os processos amorosos e
energéticos para sua formação
espiritual, sem êxito
algum, é preciso que os
pais estimem nesses
filhos adultos, que não
lhes aprenderam a
palavra e a
exemplificação, os irmãos
indiferentes ou endurecidos de
sua alma, comparsas do passado
delituoso, que é necessário
entregá-los a Deus, de modo que
sejam naturalmente tratados
pelos processos tristes e
violentos da educação do mundo.
A dor tem possibilidades
desconhecidas para penetrar os
espíritos onde a linfa do amor
não conseguiu brotar; não
obstante o serviço inestimável do
afeto paternal, humano.
Eis a razão pela qual, em certas
circunstâncias da vida, faz-se
mister que os pais estejam

revestidos de suprema
resignação, reconhecendo no
sofrimento que persegue os
filhos a manifestação de uma
bondade superior, cujo buril
oculto, constituído por
sofrimentos, remodela e
aperfeiçoa com vistas ao futuro
espiritual.
P - A mentira retarda o

desenvolvimento do
Espírito?
R - Mentira não é o
ato de guardar a
verdade para o
momento oportuno,
porquanto essa atitude

mental se justifica na própria
lição do Senhor, que
recomendava aos discípulos não
atirarem a esmo a semente
bendita de seus ensinos de
amor.
A mentira é a ação capciosa que
visa o proveito imediato de si
mesmo, em detrimento dos
interesses alheios em sua feição
legítima e sagrada; e essa
atitude mental da criatura é das
que mais humilham a
personalidade humana,
retardando, por todos os modos,
a evolução divina do Espírito.

PAZ  – É o prêmio de quem cumpre
honestamente o dever.
RAIVA  – É quando colocamos uma
muralha no caminho da paz.
PREGUIÇA – É quando entra  um vírus
na coragem e ela adoece.
SIMPLICIDADE – É o comportamento
de quem começa a ser sábio.
SUPÉRFLUO  – É quando nossa sede
precisa de um gole d’água e pedimos um
rio.
VAIDADE – É quando a gente abdica da
nossa essência por outra; geralmente  pior.
SINCERIDADE  – É quando nos
expressamos como se o outro estivesse no
outro lado do espelho.
Do livro:-  O homem que veio da
sombra, de Luiz  Gonzaga Pinheiro.


