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Informativo doutrinário do Centro Kardecista “Os Essênios”

Todos nós!

•  Quem foi o inventor da morte? •
Deus, é a mais sábia resposta...

O LIVRO DOS ESPÍRITOS... em pequenas doses!

Imprima o Informativo ESSEnews em http://essenios.wordpress.com

•  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.

Os Espíritos e o nosso pensamento.

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES

Ser espírita é uma felicidade. Além desaber que a vida na Terra é provisória esecundária, o espírita deixa de ter medo demorrer porque já compreende que a morteé o coroamento da vida; viveu bem, morrebem; viveu mal, morre mal.Precisamos definir é o que realmenteé viver bem ou mal. Em razão do mundomaterial, extremamente apelativo,confundimos viver bem com ter casa grandee bonita, comer do bom e do melhor, vestiras grifes mais famosas e ter um corpo quesirva de espasmo sensual para quem olha.Viver bem é sinônimo de podertemporal, de ocupação de cargos, mesmoconquistados à custa de atos desonestos, oabuso da força pela posição social comopressão dos mais fracos. É ser bajuladopelos que querem tirar algum proveito deseu valor diante dos homens.Viver mal é ter um emprego miserável,viver em casa modesta, estudar em escolarudimentar e passar fome como rotina devida. É vestir roupas doadas e terbrinquedos de segunda mão. Viver mal éfazer sacrifícios permanentes para conseguira sobrevivência e ser quase sempreconfundido com marginal, porque vive emcomunidades sem as mais elementaresestruturas.Viver mal é não ter sequer ummodesto plano de saúde e precisar do Susnas horas de angústia, esperandoatendimento nos corredores dos hospitais,transformados em UTIs. Viver mal é morrerpor falta de assistência, o que afronta os

mais comezinhos direitos humanos.Mas se depois de viver bem nãocontabilizamos méritos para receber deDeus a paz de consciência resultante daajuda que prestamos ao semelhante, nãovivemos bem! Ao contrário, se vivemos mal,mas fomos resignados e demos utilidade ànossa vida, cumprindo nosso papel nomundo, servindo e mantendo moralidade edignidade, a par de uma fé imperturbável,não vivemos mal!Uma coisa é o mundo material e outra,bem diferente, é o mundo espiritual.Se analisarmos Madre Teresa, veremosque poderia ter vivido como rica. Noentanto, a partir de 1931, com 21 anos deidade, foi para a Índia onde tornou-semissionária na defesa dos deserdados dasorte.  O mesmo se deu com Chico Xavierque poderia ter sido milionário com a ediçãode mais de quatrocentos livros, o primeirocom 21 anos de idade, e que desencarnoupobre, mas com uma bagagem espiritualmaior que a dos reconhecidos e canonizadossantos. Poderiam ter vivido bem, noconceito dos homens, mas preferiram viverbem, no juízo de Deus.Verifiquemos, cada um de nós, seestamos vivendo bem ou mal. Mas que anossa análise não se restrinja aos valoresdo mundo, mas ao que estamos plantandopara o futuro, porque ele sempre chega maisdepressa do que imaginamos.

P 456 - Os Espíritos veem tudo o quefazemos?R - Podem vê-lo, uma vez que você estácontinuamente cercado por eles; mascada um só vê as coisas para as quaisdirige sua atenção; das que lhes sãoindiferentes, eles não se ocupam.P 457 - Os Espíritos podem conhecernossos mais secretos pensamentos?R - Muitas vezes; eles sabem o que vocêgostaria de esconder de você mesmo.Nem atos nem pensamentos podem lhesser escondidos.P 457a - Sendo assim, seria mais fácilesconder algo de uma pessoa viva do quetentar escondê-lo dessa mesma pessoaapós a sua morte?R - Certamente; e quando você pensaque está bem escondido, muitas vezestem ao seu redor uma infinidade deEspíritos que o observa.P 458 - O que pensam de nós os Espíritosque estão ao nosso redor e que nosobservam?R - Depende. Os Espíritos levianos riemdas pequenas intrigas que eles provocamentre vocês e zombam das suas

inquietações. Os Espíritos sérioslamentam seus revezes e se esforçampara ajudar.P 459 - Os Espíritos influem nos nossospensamentos e ações?R - Muito mais do que imaginais; influema tal ponto que muitas vezes  são elesque dirigem vocês.P 460 - Temos pensamentos que nos sãopróprios e outros que nos são sugeridos?R - Sua alma é um Espírito que pensa.Não deixe de considerar que váriospensamentos lhe ocorrem ao mesmotempo, sobre um mesmo assunto; e quemuitas vezes eles são contraditóriosentre si. Pois bem! Neles há sempre umpouco de você e um pouco de nós; Éisso que deixa vocês na incerteza, poistem em você mesmo duas ideias que seentrechocam.
Nota - Ninguém imagine que somosconduzidos pelos Espíritos à nossa revelia.A influência deles existe, mas depende denós acatar ou não as suas sugestões;para o bem ou para o mal. No final, o queprevalece é o nosso livre arbítrio.



O Espiritismo não deve
perder a simplicidade,
sob pena de perder
o endereço da verdade.
Em nossa casa mental
por mais se mantenha alerta,
obsessor só penetra
quando encontra a porta aberta.
Médium que muito duvida,
não raro, busca pretexto
para, da ação que lhe cabe,
fugir ao próprio contexto.
Se realmente desejas
ser espírita – cristão,
companheiro, não te esqueças
da própria transformação.Eurícledes Formiga
A conquista de si próprio é a maior das
vitórias. Platão

CAMPANHAS
Neste mês de maiocomemoramos o Dia do Trabalho(dia 1) e o dia dos escravos (dia13). No Brasil essas datas seconfundem porque falta trabalhoe sobra escravidão e subjugação.Por isso temos de ajudar os quepodem menos que nós.Nossa doação deALIMENTOS NÃO PERECÍVEISé importante para a vida demuita gente!

Tudo o que pagamos apenas com
dinheiro, é muito barato.

Mario Donato
Livro “Otimismo e Sabedoria”
Estebam Santa Cruz

O Traje na Casa Espírita
O homem deve trajar-se de acordo com as estações do ano.
No inverno, não podemos estar vestidos como se estivéssemos no
verão. Como podemos usar um sobretudo em pleno verão brasileiro?
Assim também não se concebe as pessoas buscarem os locais de
oração trajando roupas sumárias, apropriadas para clubes, praias e
piscinas, ou vestidas como se fossem  a casamentos.
As Casas Espíritas são hospitais de almas. Devemos chegar a elas com
trajes discretos e que não façam desviar a atenção dos seus
frequentadores para a nossa pessoa.
Frequentamos a Casa Espírita para ajudar a nós mesmos e aos
Espíritos, sejam eles bons ou menos evoluídos, e muitas vezes uma
roupa por demais sensual causa transtorno em algum Espírito sem
evolução.
Repetimos: se não é prudente comparecermos a uma cerimônia com
roupa de banho, por que zangarmos com a diretoria de uma Casa
Espírita, quando esta nos pede roupas decentes?
As bermudas, como as ditas minissaias, não são trajes apropriados
para quem deseja orar.
Os piores obsessores são os encarnados. Eles é que muitas vezes
atormentam os Espíritos que tanto necessitam encontrar guarida no
mundo espiritual.
Muitos acham que não deve haver preocupação com as roupas, porque
a Doutrina Espírita é uma doutrina de respeito ao livre-arbítrio.
Respeitar o livre-arbítrio não quer dizer cooperar com a indisciplina.
Casa sem disciplina é pasto de obsessores e a conduta dos seus
frequentadores muito coopera para a boa assistência ou para o
desequilíbrio.
Casa bem orientada opera como um cirurgião plástico, embelezando o
corpo e a alma de seus frequentadores. A alma estando bela, faz com
que o corpo físico se enriqueça de fluidos salutares.
A disciplina da alma reconforta o corpo físico. Infeliz do homem que
não se harmoniza. A mente é a condutora do magnetismo. Se ela não
está ligada ao Alto, como o seu dono pode captar o que vem do
mundo espiritual?
E tem neguinho que acha que devemos respeitar o livre arbítrio e
deixar o Centro ao Deus dará.
Jesus muito bem alertou contra eles: são os ditos cegos condutores de
cegos.
Muita Paz.
 
Pelo Espírito: Luiz Sérgio
Psicografado por: Irene Pacheco Machado
Livro: “Ensina-me a falar de amor” - 2000.

Na Hora da Fadiga
Quando o cansaço te procure no serviço

do bem, pense naqueles irmãos que sus-
piram pelo mínimo das facilidades que te
enriquecem as mãos.

Pondera não apenas as dificuldades dos
que, inda em plenitude das forças físicas,
se viram acometidos por lesões cerebrais,
mas também no infortúnio dos que se
acham em processos obsessivos, vinculados
às trevas da delinquencia.

Observa não somente a tortura dos
paralíticos, reclusos em leito de provação,
mas igualmente a dor dos que não sou-
beram entender a função educativa das lutas
terrestres e caminham, estrada afora, de
coração enrijecido na indiferença.

 Considera não só o suplício dos que nas-
cem em dolorosa condição de idiotia,
reclamando o concurso alheio nas menores
operações da vida orgânica, mas também
naqueles que, no fastígio do conforto mate-
rial, resvalam em ateísmo e vaidade, fugindo
às realidades do espírito.

Medita não apenas na aflição dos que
foram acidentados em desastres terríveis,
mas igualmente na angústia dos que foram
atropelados pela calúnia, tombando moral-
mente em revolta e criminalidade, por não
saberem assimilar o benefício do sofrimento.

Quando a fadiga te espreite na esfera
da ação, pensa naqueles companheiros,
ilhados em padecimentos do corpo e da
alma, a esperarem pelo auxílio, ainda que
ligeiro, de teu pensamento, de tua palavra,
de tua providencia, de tuas mãos... Se o
desanimo te ameaça examina se o
abatimento não será unicamente anseio de
repousar, antes do tempo; e se te
reconheces conscientemente disposto de
energias para ser útil, não te confies a
inércia ou à lamentação. Por pior que
estejas, pense naqueles que dariam tudo,
para estar em teu lugar.

Emmanuel
Psicografado por Chico Xavier


