O Livro dos Espíritos é a coluna que sustenta todo o edifício doutrinário.
É livro para estudo e consulta permanentes.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS... em pequenas doses!

lEI DA IGUALDADE

P 803 - Todos os homens são
iguais diante de Deus?
– Sim, todos tendem ao mesmo
objetivo e Deus fez suas leis para
todos. Muitas vezes, dizeis: “O Sol
nasce para todos” e dizeis aí uma
verdade maior e mais geral do que
pensais.
Todos os homens são submissos
às mesmas leis da natureza;
todos nascem com a mesma
fraqueza, sujeitos às mesmas
dores, e o corpo do rico se destrói
como o do pobre. Portanto, Deus
não deu a nenhum homem
superioridade natural nem pelo
nascimento, nem pela morte:
todos são iguais diante de Deus.
P 804 - Por que Deus não deu as
mesmas aptidões a todos os
homens?
– Deus criou todos os Espíritos

iguais; mas, como cada um viveu
mais ou menos, adquiriu maior ou
menor experiência; a diferença
está na experiência e na vontade,
que é o livre-arbítrio. Daí uns
se aperfeiçoarem mais rápido que
outros, o que lhes dá aptidões
diversas. A variedade dessas
aptidões é necessária, para que
cada um possa concorrer com os
desígnios da Providência no limite
do desenvolvimento de suas
forças físicas e intelectuais. O que
um não pode ou não sabe fazer o
outro faz; é assim que cada um
tem o seu papel útil. Depois,
todos os mundos sendo solidários
uns com os outros, é natural que
habitantes de mundos superiores,
na sua maioria criados antes do
vosso, venham aqui habitar para
dar o exemplo.
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• Março. Kardec volta para casa•

Era o dia 31 de março de
1869. Allan Kardec preparava-se
para mudar o local de seu
trabalho para ampliar suas
atividades.
Sua tarefa nesta
encarnação, todavia, estava
terminada. Era hora de voltar
para a casa espiritual onde se
prepararia para novas etapas,
deixando a semente do
Espiritismo já plenamente brotada
e começando a dar os primeiros
sinais de fertilidade. A Doutrina
dos Espíritos era uma realidade e
muitos continuadores haveriam de
dar-lhe prosseguimento.
Assim aconteceu. Depois de
viver cerca de 65 anos, o
Codificador do Espiritismo deixava
para a humanidade um acervo
que iria ajudá-la no entendimento
da vida na Terra e nos outros
mundos.
Doze anos haviam se
passado entre a publicação de O
Livro dos Espíritos - 18/04/1857 e o seu desencarne. Neste curto
prazo, surgiram os demais livros
do Pentateuco Espírita: O Livro
dos Médiuns, O Evangelho

Segundo Espiritismo, O Céu e o
Inferno e a Gênese. Com base em
suas anotações foi ainda editado
o livro As Obras Póstumas de
Allan Kardec, em 1890.
Entre 1858 e 1869, Allan
Kardec, ininterruptamente,
publicou a Revista Espírita, com
mensagens, depoimentos que
vinham do país e do exterior,
estudos, evocações e toda uma
série de notícias da espiritualidade
que merece ser estudada pelo
verdadeiro praticante do
Espiritismo. Material suficiente
para estudarmos agora e nas
próximas encarnações.
Quando o Espiritismo for
popularizado e o seu praticante
viver efetivamente dentro do
Evangelho do Cristo, não mais
haverá crime, sequestro, aborto
ou qualquer tipo de
desonestidade, porque o
praticante saberá que o mal que
ele faz é contra ele próprio que o
faz.
Obrigado, Amigo Allan
Kardec. Que Deus o abençoe!

Todos nós!

As Ciências

BUSQUEMOS O MELHOR
“Por que reparas o argueiro no olho de
teu irmão?” – Jesus. (Mateus, 7:3.)
A pergunta do Mestre, ainda agora, é clara
e oportuna.
Muitas vezes, o homem que traz o argueiro
num dos olhos traz igualmente consigo os
pés sangrando. Depois de laboriosa jornada
na virtude, ele revela as mãos calejadas no
trabalho e tem o coração ferido por mil
golpes da ignorância e da inexperiência.
É imprescindível habituar a visão na
procura do melhor, a fim de que não
sejamos ludibriados pela malícia que nos é
própria.
Comumente, pelo vezo de buscar
bagatelas, perdemos o ensejo das grandes
realizações.
Colaboradores valiosos e respeitáveis são
relegados à margem por nossa irreflexão,
em muitas circunstâncias simplesmente
porque são portadores de leves defeitos ou
de sombras insignificantes do pretérito, que
o movimento em serviço poderia sanar ou
dissipar.
Nódulos na madeira não impedem a obra
do artífice e certos trechos empedrados do
campo não conseguem frustrar o esforço do
lavrador na produção da semente nobre.
Aproveitemos o irmão de boa-vontade, na
plantação do bem, olvidando as rusgas que
lhe cercam a vida. Que seria de nós se
Jesus não nos desculpasse os erros e as
defecções de cada dia?
E, se esperamos alcançar a nossa melhoria,
contando com a benemerência do Senhor,
por que negar ao próximo a confiança no
futuro?
Xavier, Francisco Cândido. Da obra:
Fonte Viva, ditada por Emmanuel.

Amigo é um irmão de fé,
que nas quedas dos caminhos,
discreto nos põe de pé
e diz que agimos sozinhos...
Edmar Japiassú Maia – RJ
Com pesar e desencanto,
vejo um mundo injusto e louco;
há tão poucos que têm tanto,
e há tantos que têm tão pouco.
Wanda de Paula Mourthé –
MG
“Felizes são aqueles que levam
consigo uma parte das dores do
mundo. Durante a longa
caminhada, eles saberão mais
coisas sobre a felicidade do que
aqueles que as evitam.”
Frase atribuída a Jesus.
“O ingresso na eternidade é um
ato solitário.”
Autor ignorado.

CAMPANHAS
Doe
ALIMENTOS NÃO
PERECÍVEIS

Livro O Consolador - Emmanuel por Chico Xavier.
1 – Tem o Espiritismo absoluta
necessidade da ciência terrestre?
-Essa necessidade de modo
algum pode ser absoluta. O
concurso científico é sempre útil,
quando oriundo da consciência
esclarecida e da sinceridade do
coração.Importa considerar,
todavia, que a ciência do mundo
se não deseja continuar no papel
de comparsa da tirania e da
destruição, tem absoluta
necessidade do Espiritismo, cuja
finalidade divina é a iluminação
dos sentimentos, na
sagrada melhoria das
características morais do
homem.
2 – Se reconhecermos a
Química, a Física, a
Biologia, a Psicologia e a
Sociologia como as cinco
ciências fundamentais, qual será
a posição da ciência da vida, em
relação às demais?
-A Química e a Física, estudando
a ação íntima dos corpos, suas
relações entre si e as suas
propriedades, constituem a
catalogação dos valores da
ciência material. A Psicologia e a
Sociologia, examinando a
paisagem dos sentimentos e os
problemas sociais, representam
a tábua de classificação das
conquistas da ciência intelectual.
No centro de todas está a
Biologia, significando a ciência
da vida em suas profundezas,
revelando a transcendência da

origem – o Espírito, o Verbo
Divino.
Até agora, a Biologia está
igualmente encarcerada nas
escolas materialistas da Terra,
porém, nas suas expressões
mais legítimas, evolverá para
Deus, com as suas
demonstrações sublimes,
cumprindo-nos reconhecer que,
mesmo na atualidade, seus
enigmas profundos, são os mais
nobres apelos à realidade
espiritual e ao exame das fontes
divinas da existência.
3 – No campo da
Química, as forças do
plano espiritual auxiliam
o homem terrestre?
-Os prepostos de Jesus
espalham-se por todos os
setores do trabalho humano
e, em todos os tempos,
cooperam com o homem no seu
esforço de aperfeiçoamento;
aliás, os estudiosos e os
cientistas do planeta não
criaram os fenômenos químicos,
que sempre existiram desde a
aurora dos tempos, afirmando
uma inteligência superior.
Os homens, em verdade,
aprenderam a química com a
Natureza, copiaram as suas
associações, desenvolvendo a
sua esfera de estudos e
inventaram uma nomenclatura,
reduzindo os valores químicos,
sem lhes aprender a origem
divina.

