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TTTTTodos nós!odos nós!odos nós!odos nós!odos nós!

•  Um homem temente a Deus... •
Uma expressão estranha!

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.

Lei da Igualdade

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES

Quando vamos ao dicionário do
Sr. Aurélio Buarque de Holanda,
encontramos como explicação para a
palavra temente, “ter medo”. Como
exemplo, lá está: “Tarcísio é homem
temente a Deus.”

Não podemos aceitar, em se
tratando de Deus, que devamos ser
tementes a Ele porque Deus é amor e
não espera que seus filhos o temam,
mas que O compreendam.

Não devemos estar em harmonia
com as Leis de Deus por medo, temor ou
receio, mas porque é o único caminho
que nos leva à felicidade. Se temos
consciência que as Leis Divinas são
sempre ao nosso favor e que o seu
enunciado está vivo na consciência dos
homens – questão 621 de O Livro dos
Espíritos -, é nosso interesse cumpri-las
para ser felizes.

Nenhum pai despreza o amor do
seu filho, porque todo pai quer o
melhor para ele. Os pais não querem
filhos que os temam, mas que os
amem e saibam que as orientações têm
por finalidade ajudá-los a viver bem.
Por que Deus seria diferente se nos
criou para a perfeição?

O que fizermos de errado não
será punido por Deus, mas pela própria
consciência de cada um, o que gera
uma bola de neve pela culpa que se
avoluma e fica em cobrança
permanente até a reparação do erro.

Deus é a Lei e não julga seus filhos
individualmente, porque cada um é o
seu próprio juiz. Até nos deu como
presente a reencarnação, o verdadeiro
perdão divino, para que reprisemos
nossas vidas passadas e as analisemos
no que podem ser mudadas e
consertadas. E autoriza a sua repetição
quantas vezes for preciso.

Não devemos, portanto, ser
tementes a Deus, mas agradecidos a
Ele pelo amor que tem por nós e pelas
múltiplas oportunidades que nos
concede para que sejamos felizes. E só
não somos se não quisermos. As
receitas, Ele autorizou que muitos
missionários nos fornecessem, inclusive
o maior deles, Jesus Cristo. Se nos
recomendou que devemos amar a Deus
e ao próximo, como imaginar que
devemos ser tementes a Deus sob pena
de ser castigados. Deus não castiga,
ensina. Deus não pune, orienta.

Preferimos, por isso, o Deus do
Espiritismo: “Deus é a inteligência
suprema, causa primária de todas as
coisas.” Quem é perfeito apenas ama
e perdoa, incondicionalmente. O
sofrimento é, pois, um exercício de
aprendizado e não um castigo de
Deus.

P 803 - Todos os homens são iguais
perante Deus?
R - Sim, todos tendem ao mesmo fim
e Deus fez suas leis para todos.
Frequentemente vocês dizem: “o sol
brilha para todos” e dizem com isso
uma verdade maior e mais geral do
que imaginam.
Todos os homens estão submetidos
às mesmas Leis da Natureza. Todos
nascem igualmente fracos, estão
sujeitos às mesmas dores e o corpo
do rico é destruído como o do pobre.
Portanto, Deus não deu superioridade
natural a nenhum homem, nem pelo
nascimento, nem pela morte; diante
d’Ele, todos são iguais.
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 mais ou
menos 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. (Ver questão 361).

OBS - 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.



Indagações do cotidiano “O tempo eleva-te os passos,
mas se não queres subir,
o tempo jamais te impede
a vocação de cair.”

“Controla-te e serve mais
se a cólera te domina.
Moderação e trabalho
são gênios da medicina.”

Casimiro Cunha

Livro “Orvalho de Luz”
Chico Xavier

“O mundo é um lugar perigoso de
se viver, não por causa daqueles
que fazem o mal, mas sim por
causa daqueles que observam e
deixam o mal acontecer.”

Albert Einstein

“Perigoso é o homem que já não
tem o que perder.”

Goethe
Livro “Otimismo e Sabedoria”
Estebam Santa Cruz

CAMPANHAS

Nunca deixe de ser generoso.
O verdadeiro dever do homem

está na solidariedade que o
aproxima de Deus.

Sua pequena doação de

ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

é riqueza para muita gente!...

Determinismo e livre-arbítrio
Livro “O Consolador” - Emmanuel - Chico Xavier

Você acredita na vitória do bem
sem que nos disponhamos a trabalhar
para isso?

Admite você a sua capacidade de
errar a fim de aprender ou, acaso, se
julga infalível?

Se estamos positivamente ao
lado do bem, que estamos aguardando
para cooperar em benefício dos outros?

Nas horas de crise você se
coloca no lugar da pessoa em
dificuldade?

E se a criatura enganada pela
sombra fosse um de nós?

Se você diz que não perdoa
quem o ofende, porventura crê que
amanhã não precisará do perdão de
alguém?

Você está ajudando a extinguir
os males do caminho ou está
agravando esses males com atitudes ou
palavras inoportunas?

Irritação ou amargura terão
algum dia rendido paz ou felicidade
para você?

Que mais o atrai na convivência
com o próximo: a carranca negativa ou
o sorriso de animação?

Que importa o julgamento menos
feliz dos outros a seu respeito se você
traz a consciência tranquila?

É possível que determinados
companheiros nos incomodem
presentemente; no entanto, será que
temos vivido até agora sem incomodar
ninguém?

Você acredita que alguém pode
achar a felicidade admitindo-se infeliz?

André Luiz

Livro “Sinal Verde” - Chico Xavier

P -  Se o determinismo divino é o do
bem, quem criou o mal?
R - O determinismo divino se constitui
de uma só lei, que é a do amor para a
comunidade universal. Todavia,
confiando em si mesmo mais do que
em Deus, o homem transforma a sua
fragilidade em foco de ações
contrárias a essa mesma lei,
efetuando, desse modo, uma
intervenção indébita na harmonia
divina. Eis o mal.
Urge recompor os elos sagrados dessa
harmonia sublime. Eis o resgate.
Vede, pois, que o mal essencialmente
considerado, não pode existir
para Deus, por representar
um desvio do homem, sendo
zero na Sabedoria e na
Providência Divina.
O Criador é sempre o Pai
generoso e sábio, justo e amigo,
considerando os filhos transviados
como incursos em vastas experiências.
Mas como Jesus e seus prepostos são
seus cooperadores divinos, e eles
próprios instituem as tarefas contra o
desvio das criaturas humanas,
focalizam os prejuízos do mal com a
força de suas responsabilidades
educativas, a fim de que a
Humanidade siga retamente no seu
verdadeiro caminho para Deus.

P - O homem educado deve exercer
vigilância sobre o seu grau de
liberdade?
R - É sobre a independência própria
que a criatura humana precisa exercer
vigilância maior.
Quando o homem educado se permite
examinar a conduta de outrem, de
modo leviano ou inconveniente, é sinal
que a sua vigilância padece desastrosa
deficiência, porquanto a liberdade de
alguém termina sempre onde começa
uma outra liberdade; e cada qual
responderá por si, um dia, junto à
Verdade Divina.

p - Em se tratando de
determinismo, qualquer ser
racional pode estar sujeito a
erro?
R - Todo ser racional está
sujeito ao erro, mas a ele não

se encontra obrigado.
Em plano de provações e de
experiências como a Terra, o erro deve
sempre ser levado em conta dessas
mesmas experiências, tão logo seja
reconhecido pelo seu autor direto ou
indireto, tratando-se de aproveitar os
seus resultados em idênticas
circunstâncias da vida, sendo louvável
que as criaturas abdiquem a respeito
dos experimentos em favor do seu
próprio bem no curso infinito do tempo.

No Centro Espírita

Embora os Espíritos tenham grande prazer em ajudar-
nos, se não formos assíduos e perseverantes na busca dos
nossos desejos, eles não saberão se temos real interesse

nessa ajuda. Já ensinou Jesus, em seu Evangelho:
“Faz que o céu te ajudará”.


