
2ª feira 20h15 - Passes, Palestra e
Atendimento Fraterno.

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!

•  Somos deuses •

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.

CRUELDADE

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES

No Evangelho de João, 10:34, Jesus
disse “Sois Deuses” e em 14:14, disse que
aquele que cresse nEle, faria o que ele faz
e coisas ainda maiores.

No Evangelho de Mateus, capítulo 5,
depois do enunciado das Bem-Aven-
turanças, ele disse em 5:13 e 14: “Vós sois
o sal da Terra e se o sal for insípido com
que se há de salgar? Para nada mais
presta senão para ser lançado fora e ser
pisado pelos homens. Vós sois a luz do
mundo; não se pode esconder uma
cidade edificada sobre um monte”.

Com a chegada do Espiritismo, Jesus,
apesar de sua alta hierarquia espiritual,
foi definido como nosso irmão, o mais
perfeito que já pisou este planeta. Não
mais como Deus, que teria abandonado
todo o universo para vir à Terra.

Isso nos dá a idéia, o que para alguns
é uma blasfêmia, de que Jesus ainda está
em processo de crescimento espiritual,
embora anos luz à nossa frente! Mas
como a perfeição é atributo de Deus e
Jesus não é Deus, ele certamente estará
em crescimento, ainda.

Quando ensinou que faríamos tudo o
que Ele fazia e até coisas maiores, quis
ensinar-nos que embora no início da
nossa caminhada espiritual, estamos
condenados a ser perfeitos, ou quase,
como Ele e tantos outros Espíritos das
esferas elevadas.

Essa afirmativa nos serve de
esperança, pela convicção de que
estamos também crescendo, mas que
depende de cada um progredir mais ou
menos, de acordo com seus interesses e

entendimento. Quanto mais demorados
para compreender essa verdade, mais
tempo estagiaremos em mundos inferiores
e mais longo será o nosso sofrimento.

Para atingir patamares mais elevados,
não é preciso que tenhamos dotes
especiais, mediunidade primorosa,
inteligência acima da humana. Segundo
o Sermão da Montanha, é suficiente ser
pobre de espírito, no verdadeiro sentido
da humildade, ser manso, ter fome de
justiça, mas da justiça de Deus, a única
que jamais erra, ser limpo de coração e
pacificador. Em resumo, viver a caridade
em relação ao próximo e a si mesmo.

Quanto exemplo nos traz o Evangelho
sobre a hipocrisia humana e a
dissimulação! Lavar as mãos, enfeitar-se
no corpo, esquecendo-se da higiene
mental... O julgamento apressado sobre
o outro e a condescendência em relação
a nós. A dificuldade de perdoar o
próximo e a solicitação da misericórdia
para os nossos enganos.

Se ainda não podemos nos considerar
deuses, somos, no mínimo, os cola-
boradores de Deus para a melhoria do
mundo. Ou o anti Cristo, se insistirmos
em ajudar a destruí-lo. Mas como
nenhuma ovelha do rebanho se perderá
e estamos todos, portanto, destinados à
perfeição, demore o quanto demorar, nós
acreditamos em Jesus que realmente
somos deuses! Ainda em processo de
fabricação; mas somos!

P 752 - Podemos ligar o sentimentode crueldade ao instinto dedestruição?R - É o instinto de destruição no quetem de pior, pois se a destruiçãoalgumas vezes é necessária, acrueldade nunca é. Ela é sempre oresultado de uma natureza má.P 753 - De onde vem a idéia que acrueldade é o caráter dominante nospovos primitivos?R - Entre os povos primitivos, comovós os chamais, a matéria prevalecesobre o Espírito. Eles se entregam aosinstintos animais e, como nãoexperimentam outras necessidadesalém daquelas da vida corporal, sópensam em sua conservação pessoal;é isto que geralmente os torna cruéis.Além disso, os povos cujodesenvolvimento é imperfeito estãosob o domínio dos Espíritosigualmente imperfeitos, que lhes sãosimpáticos, até que povos maisadiantados venham destruir ouenfraquecer essa influência.

P 754 - A crueldade não está ligada àausência de senso moral?R - É melhor dizer que o senso moralnão está desenvolvido, não que estáausente, pois, em princípio, ele existeem todos os homens. É o sensomoral que mais tarde faz dos homensserem bons e humanos. Portanto, osenso moral existe no selvagem, masestá nele como o princípio doperfume está no germe da flor antesde desabrochar.
Obs. - Todas as faculdades estãopresentes no homem  em estadorudimentar ou latente. Elas sedesenvolvem de acordo com ascircunstâncias que lhes são mais oumenos favoráveis. O desenvolvimentoexcessivo de umas bloqueia ouneutraliza o de outras. Asuperexcitação dos instintos materiaissufoca, por assim dizer, o sensomoral, assim como odesenvolvimento do senso moralenfraquece pouco a pouco asfaculdades puramente animais.



CAMPANHAS
Recebemos

permanentemente
ALIMENTOS NÃOPERECÍVEIS
Deus lhes pague.

Definição
Livro “O Consolador” - Emmanuel - Chico Xavier

Distribui do teu dinheiro,
socorros daquilo ou disso,
mas espalha, sobretudo,
a bênção do teu serviço.
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
“”Se perdeste um filhinho no aborto
involuntário, não te incrimines, nem
lastimes. Muitos espíritos, por força
das circunstâncias, chegam até o
limiar da encarnação necessitando
voltar à Espiritualidade, a fim de se
prepararem com mais segurança
para usufruir com êxito a
concessão de uma nova existência.

MeimeiLivro “Praça da Amizade”.Chico Xavier

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 e respostas, a fim de ampliar-se a
esfera dos nossos conhecimentos.

Consultado sobre o assunto, o Espírito
Emmanuel estabeleceu um programa de
trabalhos a ser executado pelas duas
questões seguintes:

- Apresentando o Espiritismo na sua
feição de Consolador Prometido pelo Cristo,
nos três aspectos diferentes: científico,
filosófico, religioso, qual desses aspectos é o
maior?

- Podemos tomar o
Espiritismo, simbolizando 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
conhecimentos, relativamente ao tríplice
aspecto do Espiritismo, poderemos
continuar com as nossas indagações?

- Podereis 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.”

Testemunho

Todo testemunho é pessoal eintranferível.No testemunho da fé, não existemplatéias para o aplauso.No instante decisivo da vitória sobresi, o homem estará sempre a sós coma própria consciência.A solidão do Senhor no dia doCalvário é acontecimento que encerraas mais preciosas lições.Se a Manjedoura foi a porta deacesso ao mundo, o Calvário foi aporta de entrada para o Céu.A cruz que o homem carrega nosombros é o instrumento de suaelevação.Ninguém ascenderá aos PáramosSuperiores sem transfigurar em asasos braços da sua própria cruz.O testemunho, por si só, é umabênção a quem a ele seja convocado.Os primeiros seguidores do Senhorregozijavam-se por ter sidoconsiderados dignos de sofrer peloseu Nome.Quem foge ao testemunho precisarárecomeçar o seu aprendizadoespiritual pelas lições maisrudimentares.À espera do Grande Testemunhoperante Deus, não esqueçamos ostestemunhos menores a que somoschamados em contato com ossemelhantes.
Irmão José

Livro - “Lições de Vida”
Carlos A. Baccelli.

“Além do túmulo, o Espírito
desencarnado não encontra os milagres da
sabedoria e as novas realidades do plano
imortalista transcendem aos quadros do
conhecimento contemporâneo,
conservando-se numa esfera quase
inacessível às cogitações humanas,
escapando, pois, às nossas possibilidades
de exposição, 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 esta razão que somente
poderemos colaborar 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
movimentadas nos bastidores da opinião,
para considerarmos tão 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 e outros amigos
espíritas de diferentes pontos, colaboraram
no acervo das perguntas.

Em seguida, o autor espiritual
selecionou as questões, dando-lhes uma
ordem, catalogando cada assunto. E eis o
nosso livro: O CONSOLADOR.
Pedro Leopoldo, 8 de março de 1940


