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Informativo doutrinário do Centro Kardecista “Os Essênios”

Todos nós!

•  O porquê de ser espírita •

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.

SOBRE OS ESPÍRITOS

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES

2011. Vamos começar tudo denovo. E este é bom tempo parameditação.Em todas as religiões há pessoasboas e pessoas más, pessoas caridosas epessoas insensíveis diante do sofrimentoalheio.Qual é, em sendo assim, avantagem de ser espírita, se podemos serbons em qualquer doutrina, até mesmonas orientais que não têm o Cristo comoMestre?A resposta é simples: oconhecimento que adquirimos pelasorientações do Espiritismo, facilita oentendimento e nos cria desejos demudança frente aos quadros da vidacomum. Só quem compreende que areencarnação reflete a justiça das Leis deDeus, além de nos dar oportunidades derecomeço e consertos dos equívocos dopassado, pode investir com convicção navida atual.O espírita tem consciência que nãosofre o que não merece e lhe seja útil.Sabe que, embora lhe doa como dói emqualquer um, não se sentirá punido peloCriador porque sabe que é cobrado por simesmo. Já diz o Livro dos Espíritos que aLei de Deus está escrita na consciênciados homens. Logo, fazer o certo ou oerrado é opção de cada um; chama-selivre arbítrio.O espírita sabe que está colhendonesta encarnação os frutos da árvoreplantada em recente ou remoto passadoespiritual. Sabe também, e isso é o maisimportante, que está plantando árvoresnovas na vida presente, todos os dias,

que produzirão frutos a ser colhidos nofuturo. Se o que plantar for de máqualidade, só colherá frutos amargos.O Espiritismo deixa claro que Deusnem salva nem castiga, nem pune nemperdoa, porque Ele é simplesmente a LEI.Quem caminha favoravelmente às leisDivinas é calmo, paciente, alegre,resignado, verdadeiro, disciplinado. Quemfaz o caminho inverso, é aflito,insatisfeito, irritadiço, macambúzio e vivereclamando da vida. Nada o contenta esente-se vítima das injustiças; de Deus edos homens.É por isso que vale a pena serespírita. Enquanto outras doutrinasoferecem o céu com facilidade, às vezesmediante pagamento, o Espiritismo falade uma luta titânica que o homem tem deempreender consigo mesmo para avançarum mínimo na escala da espiritualidade.Isto é uma verdade, porque é conquistadefinitiva e de mérito próprio.Por viver num mundo de dores,planeta que está de acordo com aimperfeição dos homens que o habitam, épreciso muito esforço para avançar umpouco. E o pouco que se consegue éaltamente recompensado pelo bem estare serenidade que conseguimos.Sem saber o porquê, ninguém terávontade de lutar. E o Espiritismo ensinapor que lutar vale a pena.Vamos em frente!

P 76 - Que definição se pode dar dos
Espíritos?
R - Pode-se dizer que os Espíritos são
os seres inteligentes da Criação. Eles
povoam o Universo fora do mundo
material.
Nota - A palavra Espírito é aqui
empregada para designar as
individualidades dos seres
extracorpóreos, e não mais o elemento
inteligente universal.
P 77 - Os Espíritos são seres distintos
da Divindade ou são, na realidade,
apenas emanações ou porções da
Divindade, que por essa razão
chamamos filhos de Deus?
R - Ó Deus. Eles são sua obra,
precisamente como um homem que faz
uma máquina; essa máquina é obra do
homem e não o próprio homem. Sabes
que quando o homem faz uma coisa
bela e útil, ele a chama de seu filho,
sua criação. Pois bem! O mesmo se dá
em relação a Deus; somos seus filhos,
pois somos obra d’Ele.
P 78 - Os Espíritos tiveram um princípio
ou, assim como Deus, existem desde

sempre?
R - Se os Espíritos não tivessem tido
um princípio, seriam iguais a Deus, mas
eles são a Sua criação e submetidos à
Sua vontade. Deus existe desde
sempre, isso é incontestável. Porém,
quando e como Ele nos criou, não o
sabemos. Podes dizer que não tivemos
um princípio, se com isso entendes
que, por ser eterno, Deus deve ter
criado ininterruptamente. No entanto,
como e quando cada um de nós foi
feito, eu insisto, ninguém o sabe. Nisso
consiste o mistério.
P 79 - Visto que há dois elementos no
Universo, o elemento inteligente e o
elemento material, poderíamos dizer
que os Espíritos são formados pelo
elemento inteligente, da mesma forma
que os corpos são formados pelo
elemento material?
R - É evidente. Os Espíritos são a
individualização do princípio inteligente
assim como os corpos são a
individualização do princípio material. A
época e o modo dessa formação é que
são desconhecidos.



CAMPANHAS
Acabaram as festas;

voltamos ao mundo real.
 Esperamos  sua doaçãode

ALIMENTOS NÃOPERECÍVEIS

Provações
Livro “O Consolador” - Emmanuel - Chico XavierFamília é um lugar de Deus,com certas lutas fatais,onde a pessoa mais amae onde a gente xinga mais.

Cornélio Pires
Enlace e benção. Depois,se o par deseja alegria,haja perdão para os doisnas horas de cada dia. Celeste Braga
O lar é um pouso que exigelições, encontros e esperas,onde a vida nos corrigeos desmandos de outras eras.

Pedro Nunes
No caminho mais agreste,na provação mais pungente,guarda a certeza incontestede que Deus está presente.

Múcio Teixeira
Livro “Praça da Amizade”Chico Xavier
“”Se não posso fazer tudo o que devo,pelo menos devo fazer tudo o queposso.”Frase de ONG que luta pela vida.

P - Qual a diferença entre provação e
expiação?
R - A provação é a luta que ensina ao
discípulo rebelde e preguiçoso a
estrada do trabalho e da edificação
espiritual. A expiação é a pena
imposta ao malfeitor que comete um
crime.
P - A lei da prova e da expiação é
inflexível?
R - Os tribunais da justiça humana,
apesar de imperfeitos, por vezes não
comutam as penas e não beneficiam
os delinquentes com o
“sursis”?
A inflexibilidade e a dureza
não existem para a
misericórdia divina, que,
conforme a conduta do
Espírito encarnado, pode dispensar a
lei, em benefício do homem, quando
a sua existência já demonstre certas
expressões do amor que cobre a
multidão de pecados.
P - Como se verifica a queda do
Espírito?
R - Conquistada a consciência e os
valores racionais, todos os Espíritos
são investidos de uma
responsabilidade, dentro de suas
possibilidades de ação; porém, são
raros os que praticam seus legítimos
deveres morais, aumentando os seus
direitos divinos no patrimônio
universal.
Colocada por Deus no caminho da
vida, como discípulo que termina os
estudos básicos, a alma nem sempre
sabe agir em correlação com os bens
recebidos do Criador, caindo pelo

orgulho e pela vaidade, pela ambição
ou pelo egoísmo, quebrando a
harmonia divina pela primeira vez e
penetrando em experiências penosas,
a fim de restabelecer o equilíbrio de
sua existência.
P - A queda do Espírito somente se
verifica na Terra?
R - A Terra é um plano de vida e de
evolução, como outro qualquer e, nas
esferas mais variadas, a alma pode
cair em sua rota evolutiva, porquanto
precisamos compreender que a sede

de todos os sentimentos
bons ou maus, superiores
ou indignos, reside no
âmago do espírito
imperecível e não na carne
que se apodrecerá com o

tempo.
P - Como se processa a provação
coletiva?
R - Na provação coletiva, verifica-se a
convocação dos Espíritos encarnados,
participantes do mesmo débito, com
referência ao passado delituoso e
obscuro.
O mecanismo de justiça, na lei das
compensações, funciona então
espontaneamente, através de
prepostos do Cristo, que convocam
os comparsas da dívida do passado
para resgate comum, razão por que
muitas vezes intitulais “doloroso
acaso” às circunstâncias que reúnem
as criaturas mais díspares no mesmo
acidente, que lhes ocasiona a morte
do corpo físico ou as mais variadas
mutilações no quadro dos seus
compromissos individuais.

Cultivemos o hábito da vida simples.
O supérfluo é sempre peso
desnecessário sobre os ombros.
Quanto mais tiver a que se apegar,
mais o Espírito se sentirá embaraçado.
Para que o homem acumula o que não
desfruta?!
Quantos passam a vida vigiando o que
imaginam ter, para depois entregarem
às mãos de pessoas levianas e
irresponsáveis?!
O que excede às nossas necessidades,
está fazendo falta a alguém.
Muitos dão, mas apenas as migalhas
do que lhes sobra.
Na oração, Jesus não nos ensinou a
pedir mais do que “o pão nosso de
cada dia”.
A vida simples é sabedoria de quem
consegue passar sobre a Terra
incólume às tentações de ordem
material.
Viver com simplicidade é viver
usufruindo a melhor parte da vida,
degustando-lhe o sabor e sentindo o
seu perfume.
As contrário, quem corre atrás do
supérfluo, contraditoriamente passa
pela vida contentando-se com pouco,
porque não tem olhos para enxergar o
tesouro que “os ladrões não roubam, a
traça não destrói e a ferrugem não
consome”.

Irmão José
Do Livro “Lições de Vida”
Carlos A. Baccelli

Supérfluo


