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Informativo doutrinário do Centro Kardecista “Os Essênios”

Todos nós!

•  Um presente de Natal •

O Livro dos Espíritos.O Livro dos Espíritos.O Livro dos Espíritos.O Livro dos Espíritos.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, lançado em 18 de abril de 1857, é a coluna quesustenta  todo o edifício doutrinário.É livro para estudo e consulta permanentes.

A MARCHA DO PROGRESSO

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES

O que é um presente de Natal? O
que devemos oferecer no dia do nasci-
mentos do Cristo? A pergunta implica em
muitas respostas.

Primeiro, que isso não deve ser
feito por obrigação ou causar problemas
para quem oferece - impossibilidade fi-
nanceira - e desapontamento em quem
recebe - pela singeleza da lembrança.

Não devemos aproveitar datas como
essa para entrar na histeria coletiva e nos
apelos comerciais que fazem verdadeiras
lavagens cerebrais, fazendo-nos sentir cul-
pados se não presentearmos uma pessoa.
Mais importante será o convívio que tive-
mos durante todo o ano que um simples
objeto, dado muitas vezes por imposição
social resultante de hábitos convenciona-
dos.

O presente de Natal deve ser algo
oferecido de coração, aproveitando-nos de
certas oportunidades que conhecemos, de
que a pessoa desejaria receber algo que
gosta ou precisa, desde que possamos
ofertar-lhe. Se não conhecemos os hábi-
tos familiares ou pessoais, podemos dar
algo que sempre tem seu espaço: flores,
uma assinatura de jornal ou revista - se
for um amigo espírita - um livro, etc.

Antes de comprar quinquilharias ou
objetos que estão acima de nossas forças
econômicas, saldemos compromissos venci-
dos que nos causam grande transtorno emo-
cional, levando-nos a uma convivência de-
sagradável, já que nosso mau humor fica
incontrolável. Temos certeza de que os fi-
lhos, esposas ou maridos preferirão alguém
de bom astral ao seu lado, a receber um
presente e ter de enfrentar mais um ano de
cara feia e atitudes ríspidas.

Devemos lembrar, também, que no
mundo atual não podemos mais cultivar
desperdícios. A miséria é grande e mesmo
que não haja atingido a nossa casa, não é
justo ficarmos insensíveis diante dos pro-
blemas alheios. Enquanto nós queremos o
carro mais moderno e o celular mais atua-
lizado, há quem queira ganhar no Natal não
mais que um prato de feijão, um pedaço
de carne e um pouco de arroz. E se tiver
sobremesa, pode ser até mesmo uma sim-
ples banana!

Além de um gesto de amor, lembre-
mos a advertência de John Kennedy: “Se
os poucos que são ricos não ajuda-
rem a viver os muitos que são pobres,
os muitos que são pobres não deixa-
rão viver os poucos que são ricos.”  Um
retrato da sociedade atual!

Está mais do que na hora de come-
çarmos a presentear o verdadeiro aniver-
sariante do dia 25 de dezembro: Jesus. E
o que ele quer de nós é que o auxiliemos a
amparar os irmãos menores, ajudando-o a
curá-los, a alimentá-los, a orientá-los.
“Quando fizeste a um dos meus irmãos
menores, foi a mim que fizeste” - já nos
disse Ele certa vez.

Feliz Natal a todos os que convi-
veram conosco durante o ano de 2010, na
esperança de que pudemos ensinar algo e
soubemos aprender também neste agra-
dável convívio que sempre dá e recebe,
desde que haja boa vontade, humildade e
desprendimento entre as partes envolvi-
das.

P 779 - O homem tem em si mesmo a
energia para progredir ou o progresso é
apenas o produto de um ensinamento?
R - O homem se desenvolve por si mesmo,
naturalmente, mas nem todos progridem ao
mesmo tempo e da mesma maneira. É
nisto que os mais avançados contribuem
para o progresso dos outros, pelo contato
social.
P 780 - O progresso moral segue sempre o
progresso intelectual?
R - É a sua consequência, mas nem
sempre o segue imediatamente (Ver
questões 192 e 365).
P 780a. - Como o progresso intelectual
pode levar ao progresso moral?
R - Favorecendo a compreensão do bem e
do mal; o homem então pode escolher. O
desenvolvimento do livre arbítrio
acompanha o da  inteligência e aumenta a
responsabilidade dos atos.
P 780b - Como pode então ocorrer que os
povos mais esclarecidos muitas vezes
sejam os mais pervertidos?
R - O progresso completo é a meta, mas os
povos, bem como os indivíduos só chegam
a ele passo a passo. Até que o seu senso

moral esteja desenvolvido, podem
inclusive servir-se da inteligência para
fazer o mal. A moral e a inteligência são
duas forças que só se equilibram a longo
prazo. (ver questões 365 e 751).
P 781 - O homem é capaz de deter a
marcha do progresso?
R - Não, mas ele pode algumas vezes
atravancá-lo.
P 781a - O que pensar dos homens que
tentam deter a marcha do progresso e
fazer com que a humanidade retroceda?
R - Pobres seres; serão castigados por
Deus. Serão arrastados pela torrente que
pretendem deter.
Nota - Sendo o progresso uma condição
da natureza humana, ninguém tem o poder
de opor-se a ele. É uma força viva que as
más leis podem retardar, mas não sufocar.
Quando essas leis se tornam
incompatíveis com o progresso, ele as
extingue, assim como faz com todos os
que as querem manter. E assim será até
que o homem relacione suas próprias leis
com a justiça divina, que quer o bem de
todos, o contrário das leis criadas para o
forte em detrimento do fraco.



CAMPANHAS

Na dádiva generosa queaplaca a fome de alguém,se você lá estiver o Cristoestará também.
É  Natal. Ofereça
ALIMENTOS NÃOPERECÍVEIS

Sobre a Escola
Livro “O Consolador” - Emmanuel - Chico XavierAlegria

Natal !
Chegou o mês de Nat al. Quem tiver brinquedos ou roup as sem uso, pode ir

separando. Já temos crianças esperando as doações.

Definição de Jesus?
Debalde estudo e medito...
Um pobre raio de luz
nada sabe do infinito. Alceu Wamosy
Aprendemos no Evangelho
esta lição singular:
quanto menos se deseja
mais se pode conquistar. Juca Muniz
Natal!... o mundo recorda
o quadro estranho e comum;
o Cristo que chega e bate
à porta de cada um. Teotônio Freire
Caridade, onde estiveres
lenindo as dores de alguém,
onde sirvas, onde fales,
Jesus estará também. Auta de SouzaLivro “Orvalho de Luz”Chico Xavier
“Prefiro a mão calejada, porque ela
produz nobreza, àquela que é tão
sedosa, mas só semeia tristeza!Octávio Caúmo SerranoFrase recebida durante um sonho

A alegria real é aquela que nascedo dever cumprido com base naconsciência tranquila.A alegria quando extrapola os seuslimites é fonte de muitas lágrimas.Viver com alegria é viver comsaúde e paz.As vibrações alegres e otimistastêm o poder de regenerar célulasenfermas, tanto quanto o de levantar asalmas apáticas.Quem compreende o sentido davida sabe superar com alegria todas asprovas com as quais se defronta.Quem procura alegrar-se nosprazeres transitórios apenas encontramágoa e desilusão ao fim de fugazalegria.O homem de fé, sobretudo, é umhomem que traz a felicidade represadana alma pela insuperável alegria de amarao próximo como a si mesmo.A alegria que nos falta, não raro, éa alegria que negamos aos outros.Um sorriso de simpatia atraiincontáveis bênçãos de carinho.Aprendamos a sorrir para a Vida,para que a Vida continue a sorrir paranós. O homem que vive contrariado ede tudo reclama, vendo obstáculos emtoda parte, está em profunda desarmoniacom a Vida, que é a Suprema Alegria deDeus!
Irmãos José

Livro: “Lições de Vida”
Carlos A. Baccelli

P - Qual a melhor escola de preparação
das almas reencarnadas na Terra?
R - A melhor escola ainda é o lar, onde
a criatura deve receber as bases do
sentimento e do caráter.
Os estabelecimentos de ensino,
propriamente do mundo, podem
instruir, mas só o instituto da família
pode educar. É por essa razão que a
universidade poderá fazer o cidadão,
mas somente o lar pode edificar o
homem.
Na sua grandiosa tarefa de
cristianização, essa é a profunda
finalidade do Espiritismo
evangélico, no sentido de
iluminar a consciência da
criatura, a fim de que o lar se
refaça e novo ciclo de
progresso espiritual se
traduza, entre os homens, em
lares cristãos, para a nova era da
Humanidade.
P - É justa a fundação de institutos para
a educação sexual?
R - Quando os professores do mundo
estiverem plenamente despreocupados
das tabelas administrativas, dos auxílios
oficiais, da classificação de salários, das
situações de evidência do magistério,
das promoções, etc., para sentir nos
discípulos os filhos reais do seu
coração, será acertado cogitar-se da
fundação de educandários dessa
natureza, porquanto haverá muito amor
dentro das almas, assegurando o êxito
das iniciativas.
Os professores do mundo, todavia,

considerado o quadro legítimo das
exceções, ainda não passam de
servidores do Estado, angustiados na
concorrência do profissionalismo. Na
sagrada missão de ensinar, eles
instruem o intelecto, mas, de um modo
geral, ainda não sabem iluminar o
coração dos discípulos, por
necessitarem da própria iluminação.
Examinada a questão desse modo, e
atendendo às circunstâncias das
posições evolutivas, consideramos que
os pais são os mestres da educação
sexual de seus filhos, indicados

naturalmente para essa
tarefa, até que o orbe
possua, por toda parte, as
verdadeiras escolas de Jesus,
onde a mulher, em qualquer
estado civil, se integre na
divina missão da

maternidade espiritual de seus
pequenos tutelados e onde o homem,
convocado ao labor educativo, se
transforme num centro de amor
paternal e amoroso respeito para com
os seus discípulos.
P - Como renovar os processos de
educação para a melhoria do mundo?
R - As escolas instrutivas do planeta
poderão renovar sempre os seus
métodos pedagógicos, como esses ou
aqueles processos novos, de
conformidade com a psicologia infantil,
mas a escola educativa do lar só possui
uma fonte de renovação que é o
Evangelho e um só modelo de mestre
que é a personalidade excelsa de Jesus.

Ouça, leia e estude
O Livro dos Espíritos em

http://www.compadrelemos.com:80/


