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EDITORIAL

As estradas que levam a Deus
As estradas do espírito multiplicadas nas
reencarnações incontáveis transitam durante
longo período no processo de inconsciência
até que, em determinada fase do processo
de humanização, ele abre os olhos para
compreender que caminha rumo à conquista
do amor nos campos da angelitude.
A compreensão de qual percurso fazer
passa pelo entendimento de que alguém
zela por nós, porquanto observa o espírito
as transformações no meio físico a fim de
que seu olhar se modifique e possa então
compreender as novas estradas que se
apresentam. Esse olhar da verdadeira vida
o retira pouco a pouco da ilusão e constrói
a verdadeira fé.
Assim, diante dos tijolos que parecem
desabar, diante dos telhados que parecem
desaparecer, diante dos vendavais que parecem
surgir, lembra com o coração cheio de fé que
és um espírito imortal, caminhando pela
estrada da evolução e que precisa em cada
uma das etapas aprender para onde olhar.
A verdadeira direção está no evangelho
mas o Evangelho precisa ser, acima de tudo,

sentido para aí sim ser praticado e são as
tempestades da vida que nos sensibilizam para
enxergar o farol das lições imortais de Jesus.
A calmaria é o pressuposto do aprendizado.
Com o tempo na eternidade, aprende o
homem que é espírito e com o tempo o
espírito em fase de humanidade aprende
que, tal qual ele, todos que o cercam seguem
pela mesma direção.
Em determinado momento da evolução
finalmente compreende o homem que as
dores são as portas para a paz. Então, se
imbui de gratidão por tudo que o cerca,
pelo amor que verte do alto. É então que se
torna capaz de perceber as mãos amorosas
que o cercam com as mensagens de luz e de
coragem. E descobre que tais mãos nunca o
deixaram sozinho.
Vamos aceitar os convites que vertem
incontáveis do mais alto, promovendo a nós
mesmos a posição de discípulos de Jesus
através da confiança na vida imortal, do amor
pelo Mestre e da gratidão pelas lições.
Equipe Espiritual da Asseama
PIXABAY
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OLHA QUEM ESTÁ FALANDO

Pelanka, o cãozinho resgatado
REPRODUÇÃO DA INTERNET (REDES SOCIAIS DOS TUTORES)

Relatos de resgates e adoções nos
lembram a passagem “Os Órfãos”, extraída
de “O Evangelho Segundo O Espiritismo”:
“Meus irmãos, amai os órfãos! Se
soubésseis quanto é triste estar só e
abandonado, sobretudo quando criança!
Deus permite que existam órfãos, para nos
animar a lhes servirmos de pais”.
E prossegue: “Que divina caridade,
a de ajudar uma pobre criaturinha
abandonada, livrá-la da fome e do frio,
orientar sua alma, para que ela não se
perca no vício! Quem estende a mão a
uma criança abandonada é agradável a
Deus, porque demonstra compreender
e praticar a sua lei. Lembrai-vos também
de que, frequentemente, a criança
que agora socorreis vos foi cara numa
encarnação anterior, e se o pudésseis
recordar, o que fazeis já não seria
caridade, mas o cumprimento de um
dever. Assim, portanto, meus amigos,
todo sofredor é vosso irmão e tem direito
à vossa caridade.”
Rotivi ou Pelanka, como chamam os tutores, recuperado

Nas redes sociais, é possível conferir a
carinha linda de um resgatado, o Pelanka
(@pelanka_dachsund). Em meio a um
pedal (passeio de bike) num local muito
árido, Ladislau Alcântara e Rose Jansen
encontraram um cãozinho abandonado,
muito desnutrido, faminto e sedento, indo
de um lado para outro atrás de quem passava.
O casal de ciclistas não teve dúvidas:
pegou o animal e o colocou na mochila.
Equilibrando-se por muitos quilômetros
levaram o novo membro da família para casa.
O trajeto foi amenizado pela carinha de alívio
e contentamento do cão.
Logo, ele ganhou peso e ficou saudável.
Agora, os três são inseparáveis tanto que
4 o casal passou a levá-lo nas pedaladas.

Quando foi resgatado durante o passeio dos ciclistas

OUVINDO JESUS

Quantos de nós, ainda nos dias de hoje,
continuam a retomar o lugar dos “Doutores
da Lei” do passado? Achamo-nos no direito
de julgar nosso próximo, esquecendo-nos
que, aos olhos de Deus, todos são seus filhos
muito amados.
A Terra é uma grande escola onde todos
somos aprendizes e onde a palavra “pecado”
deve ser entendida como a transgressão às Leis
Divinas. Relembremos a passagem do Mestre,
na qual uma mulher adúltera que, estando
para a ser apedrejada, corre para perto de
Jesus como a lhe suplicar proteção com
o olhar. Com serenidade e desassombro,
Ele, causando estupefação aos que o ouviam,
diz: “Aquele que estiver sem pecado atire
a primeira pedra!”
Diante das sábias palavras de Jesus,
as acusações morreram nos lábios mais
exaltados, que ficaram sem argumentos para
uma acusação formal. E sem moral perante
a multidão que assistia à cena, saíram assim,
um a um do local. Em dado instante, o Mestre
Divino que continuava a escrever no solo,
ergueu a fronte e perguntou: “Mulher, onde
estão os teus juízes?” Observando que a
pecadora lhe respondia apenas com o olhar
reconhecido, Jesus continuou: “Ninguém te
condenou? Também eu não te condeno.
Vai e não peques mais”.
Ela, então, se retirou, experimentando uma
sensação nova no espírito: a generosidade
do Messias que iluminava o coração em
claridades vivas e banhavam-lhe toda a alma.
O Mestre, após iluminada explanação sobre
a verdadeira punição, deixa claro que nosso
juiz é a nossa própria consciência, que nos
cobrará as lições a serem aprendidas.
E, respondendo aos questionamentos de João
sobre a pecadora, como vemos em trecho
do livro “Boa Nova”, de Chico Xavier, pelo

PIXABAY

O Mestre que
não julgava

espírito Humberto de Campos, Jesus o adverte
dizendo: “João, eis que estás são. Não peques
mais, para que te não suceda coisa pior.”
E continua... “A Terra pode ser tida como
um grande hospital, onde o pecado é a doença
de todos; o Evangelho, no entanto, traz ao
homem enfermo o remédio eficaz para que
todas as estradas se transformem em um suave
caminho de redenção. É por isso que não
condeno o pecador para afastar o pecado e,
em todas as situações, prefiro acreditar sempre
no bem. Quando observares, João, os seres
mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa
noite pesada de sombra e desolação, lembra-te
da semente grosseira que encerra um gérmen
divino e que um dia se elevará do seio da terra
para o beijo de luz do Sol”.
Ouçamos o Mestre, em João (cap.1, v. 2:11):
“... aquele que odeia a seu irmão está
em trevas, anda em trevas e não
sabe para onde deve ir; porque
as trevas lhe cegaram os olhos”
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REVISTA ESPÍRITA NA ATUALIDADE

Caminhos da alma na evolução
PIXABAY

“Ninguém pode ver o Reino de Deus se
não nascer de novo”. Esta proposição de Jesus
a Nicodemos, descrita na Revista Espírita de
dezembro de 1869, pode ser entendida assim:
“o céu não pode ser um lugar fechado, que
Deus abre ou nos fecha ao seu bel-prazer; não
podemos concebê-lo senão como um estado
superior da alma, que depende de cada um
atingir, aos nos purificarmos de nossas máculas,
chegando a esse patamar intelectual e moral
que está acima da natureza humana e que
designamos sob o nome de natureza angélica”.
A purificação é alcançada pelo nascer de
novo, ou seja, a reencarnação. Não se trata
de ideia nova: os hindus, egípcios, gregos e
judeus já a aceitavam. O poema Mahabharata
enuncia claramente a reencarnação:
“Introduzidas em nossos corpos, a alma
atravessa a juventude, a idade madura, a
decrepitude e, passando a um novo corpo,
ali recomeça sua jornada”.
A reencarnação é o caminho para alcançarmos o nosso lugar nesse reino celeste.
Do ponto de partida, perdido na escuridão
dos tempos, marcado pela simplicidade e
ignorância, ao objetivo, a perfeição, a viagem
é a maior aventura da qual somos os únicos
artífices, como nos diz a Revista Espírita
de dezembro de 1859. Não se alcança o céu
por benefícios ou graça, mas por realizações
do próprio espírito, através dessa jornada de
aprendizado de conhecimentos e moralidade.
A magnitude dessa jornada nos conduz
racionalmente à certeza de que não é possível
concluí-la em uma única existência, há tanto
que aprender. Destarte, morremos e vivemos
mais de uma vez; e como não somos senão
partes deste universo, mudamos de forma
para retomar a vida alhures, o que não é um
mal, mas um caminho para aperfeiçoar o
ser e para chegar a um número infinito de
conhecimentos, como dito na Revista Espírita
de setembro de 1868.
6
Pensar diferente é ignorar a justiça e bon-

dade de Deus que nos condenaria após uma
única existência à eternidade de sofrimentos
ou nos regalaria com a perpetuidade de gozos.
A reencarnação é a oportunidade para o
espírito, qual a Fênix. Segundo a mitologia,
quando sentia que ia morrer, Fênix montava
um ninho com incenso e outras ervas
aromáticas para ser incinerado pelos raios
do Sol. De suas cinzas, nascia uma nova ave.
Assim que se sentia forte, embalava as cinzas
de onde surgiu em um ovo de mirra e o transportava para o templo do deus Rá.
Tal qual a Fênix que, a partir de suas
próprias conquistas, renasce sucessivamente e
consuma o progresso, porque o que não se fez
numa existência, far-se-á numa próxima até
alcançarmos jubilosos o porto de chegada
no reino prometido.

HISTÓRIA DOS DISCÍPULOS

Tiago, apóstolo e mártir
foi decapitado, sendo o primeiro apóstolo
a derramar sangue pela sua fé.
Tenhamos a fé de Tiago em aceitar o
chamado de Jesus. Tenhamos a sua coragem
para beber do cálice da incompreensão como
ele fez, seguindo o exemplo do Mestre.
Durante nossa encarnação, a vida nos dá
diversas oportunidades de reafirmar nossa fé.
Que possamos, então, reconhecê-las e sermos
vitoriosos em nossas escolhas e ações.
Chamado por
Jesus, Tiago
Maior não
hesitou em seguir
o Mestre. Você
hesitaria?

JON TYSON/UNSPPLASH

Tiago Maior. Essa referência foi necessária
para designar Tiago, irmão de João, filho de
Zebedeu, de Tiago Menor, primo de Jesus
e também um dos doze discípulos. Tiago
Maior pertencia ao grupo dos apóstolos mais
próximos de Jesus, junto com Pedro e João.
Ele esteve presente em vários acontecimentos
importantes da vida do Cristo, como a
transfiguração do Senhor e a sua agonia
no horto das Oliveiras.
Era pescador e Cristo lhe disse para
deixar toda sua vida para trás e ser um
pescador de almas. Chamado que ele seguiu
imediatamente com fé e devoção. Sua fé
também aparece no episódio em que, junto
com seu irmão João, pede ao Cristo para
terem os primeiros lugares no seu Reino.
Quando Cristo lhes diz: “Não sabeis o que
pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo
beber?” “Sim”, disseram-lhe. “De fato,
bebereis meu cálice.”
Ele era um pregador galileu, que estava
seguindo um caminho no qual estaria
condenado a se chocar com o poder das
autoridades e acabar em um desastre
inevitável. Em meio a essa situação
aparentemente sem esperança, ele nunca
duvidou de que Jesus era um Rei.
Apesar de sua vida ter sido curta, se
comparada com a do seu irmão João,
que viveu quase cem anos, teve o mesmo
destino dele: beber o cálice do martírio.
Não teve medo de anunciar o Cristo
e sofrer as consequências, mesmo que
isso lhe custasse a vida.
Depois da ressurreição de Jesus, Tiago
seguiu para a Espanha e foi de norte a
sul, evangelizando. Quando voltou para
Jerusalém, onde também converteu
muitas pessoas, caiu em uma emboscada
que resultou em revolta e tumulto. Tiago
foi responsabilizado por isso e recebeu a
sentença de morte pelo rei Herodes Antipas,
que perseguia cristãos. No ano 42 DC, Tiago
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O ESPÍRITO EVOLUI

Companheiros de jornada
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Por vezes, notamos os companheiros
animais que transitam conosco na reencarnação dotados de pensamentos que somente
a eles pertencem e de uma vontade que
ultrapassa até mesmo as nossas ordens.
Vemos até que alguns sorriem e, em
outros momentos, lágrimas caem de seus
olhos. Nitidamente, somos capazes de
diferenciar neles a alegria da tristeza e até
mesmo a raiva e o medo. Nas expressões
mais profundas da face, ali, por trás
daqueles corpos animais, vemos a alma se
manifestando em todas as suas expressões.
Assistimos modificações que acontecem ao
longo da reencarnação e vemos percepções
diversas sobre situações distintas.
É tão belo assistir a tudo isto. Nossos
olhos se encantam com tanta vida. E nossos
corações vão se apaixonando e, quando
percebemos, amamos tão profundamente
essas almas como verdadeiros filhos.
De repente, somos surpreendidos quando
alguém cogita que animais não têm vontade
própria. Nosso pensamento imediatamente
questiona tal observação e somos inundados
por diversos exemplos que observamos ao
longo da vida sobre a capacidade de escolha
dos animais. Exemplos maravilhosos vêm
à mente, como ao pedirem passeios, ao
ficarem vaidosos com elogios, ao pedirem
petiscos, ao decidirem os alimentos que
desejam. Ou exemplos mais dolorosos,
quando se negam a tomar um medicamento
ou mesmo quando fogem de casa.

Ao buscarmos a Doutrina Espírita,
encontramos a questão 595 de “O Livro
dos Espíritos”: Gozam de livre-arbítrio os
animais, para a prática dos seus atos?
“Os animais não são simples máquinas,
como supondes. Contudo, a liberdade de
ação, de que desfrutam, é limitada pelas suas
necessidades e não se pode comparar à do
homem. Sendo inferiores a este, não têm os
mesmos deveres que ele. A liberdade, possuemna restrita aos atos da vida material.”
Amigo leitor, a observação nos
mostra que os animais têm livre-arbítrio
e testemunhamos isso em incontáveis
momentos. E a evolução nos demonstra
que o livre-arbítrio evolui à medida que
o espírito evolui. O espírito na fase de
humanidade, dotado da consciência de
Deus, e desta forma respondendo à Lei
de Ação e Reação, têm livre-arbítrio
maior, devendo em algum momento ser
direcionado para a escolha dos caminhos
da evolução. Por isto mesmo, têm maiores
deveres perante si mesmo, perante Deus e
perante os irmãos de jornada, que habitam
os outros reinos no processo de evolução.
Para que possamos fixar na mente a
afirmação mais importante do Espírito
de Verdade nesta questão, a deixaremos
aqui para reflexão e para que e possamos
compreender os animais: “Os animais não
são simples máquinas, como supondes.”

PIXABAY

DESVENDANDO O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Doutrina que ilumina espíritos
Com a idoneidade e a veracidade
do fenômeno das mesas girantes, foi
necessário estudá-lo. Se o processo
incluísse apenas a movimentação mecânica
de corpos, seu estudo caberia ao domínio
da Ciência; porém, por se tratar de um
fato novo, oriundo de uma inteligência não
material e sem relação com nenhuma
com as ciências conhecidas, necessitou
da abstração da Ciência e do abandono
de ideias preconcebidas.
A observação material dos fatos é sempre
a base da Ciência. Entretanto, a ciência
ordinária assenta-se nas propriedades da
matéria, enquanto os fenômenos espíritas
repousam na ação de inteligências dotadas
de vontade própria. Portanto, a Ciência
propriamente dita é incompetente para se
pronunciar na questão do Espiritismo.
Mais ainda, o Espiritismo tem sua base
na existência da alma e no seu estado
depois da morte. Assim, o Espiritismo
não é da alçada da Ciência, mesmo que o
anatomista não encontre a alma em seus
estudos e dissecações do corpo físico,

não significa que a alma não exista, mas
que não é possível acessá-la através das
Ciências materiais.
O Espiritismo é, acima de tudo, o
resultado de uma convicção pessoal, que
todos podemos adquirir. Com o tempo,
as crenças espíritas vão se popularizando
e são aceitas pela humanidade em geral.
Também os sábios vão se rendendo às
evidências, mas cada um a seu tempo.
Os escárnios e as negativas iniciais são
características de todas as novas ideias.
Mesmo nos primórdios, a Doutrina
Espírita foi abraçada por uma imensa
legião de homens de mérito, esquivandose do rótulo de “crendice dos simplórios”.
Assim é que, estudando-se os
fenômenos espíritas com ponderação,
duvidando-se do que não se viu e
humildemente compreendendo ser
impossível tudo se conhecer, descobriuse uma outra dimensão de vida e
estabeleceu-se uma doutrina com
aspectos filosóficos, religiosos
e de uma nova ciência.
9
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A GÊNESE, FINALMENTE

Origem divina de todos os seres
Como ainda não temos o sentido necessário
para compreender a natureza íntima de Deus,
sentido que só obteremos quando estivemos
completamente purificados, Kardec nos
mostra que, pelo raciocínio lógico, podemos
deduzir Seus atributos.
Mais ainda, como todos os atributos são
infinitos, não pode haver dualidade. O bem
infinito exclui automaticamente o mal, assim
como o mal infinito exclui automaticamente
o bem. Esse raciocínio aplica-se a todos
os atributos de Deus.
Kardec nos afirma que “sem o
conhecimento dos atributos de Deus, seria
impossível compreender a obra da criação”.
Esse deveria ser o ponto de partida de
qualquer religião, mas não foi assim que
ocorreu. Por isso, a maioria delas atribui
a Deus paixões inferiores que, na realidade,
pertencem aos homens.
À medida que a humanidade evolui,
o pensamento das diversas religiões também
evolui e se aproxima da verdade insondável
ainda do perfeito amor, que reflete Deus,
nosso Pai. Vamos destacar a seguir
10 os atributos de Deus:

Deus é suprema e soberana inteligência - por
limitação de nossa inteligência não podemos
compreender tudo o que existe.
A inteligência de Deus é ilimitada.
Deus é eterno - não teve um começo
e não terá um fim.
Deus é imutável - não sofre mudanças,
assim como as suas leis.
Deus é imaterial - a natureza divina é diferente
de tudo que conhecemos como matéria.
Deus não tem uma forma que possamos perceber
com nossos sentidos.
Deus é onipotente - Deus, todo-poderoso,
ser supremo do universo.
Deus é soberanamente justo e bom - em todas as
suas leis, a bondade e a justiça reinam soberanas,
nas grandes coisas e nas pequenas.
Deus não trata em caráter de exceção
nenhum ser de sua criação.
Deus é infinitamente perfeito - a perfeição
absoluta é mais um atributo inegável de Deus.
Deus é único - o Ser que não foi criado por
ninguém e que tudo criou, com infinita perfeição,
infinita justiça e bondade . E assim será
por toda a eternidade.
Mas, acima de tudo, amigo leitor, Deus é Pai!

O MUNDO EM TRANSIÇÃO

Mente e corpo em harmonia
PIXABAY

Você já ouviu falar de inteligência
emocional? E reforma íntima? A primeira
é definida como sendo “...a capacidade de
perceber e exprimir a emoção, assimilá-la
ao pensamento, compreender e raciocinar
com ela, e saber regulá-la em si próprio
e nos outros.”
Já a reforma íntima é um processo
contínuo de autoconhecimento em todos
os âmbitos da nossa vida. Ermance Dufaux
define esse processo, como: “...a aquisição
da consciência de si para aprender a ser, a
existir, a se realizar como criatura rica de
sentidos e plena de utilidade perante a vida.”
O conceito de inteligência emocional
teve início no século passado, mas se
observarmos, o conhecimento de si mesmo
para a melhora do indivíduo em todos os
sentidos nos foi apresentado pelos espíritos
desde o século XIX, através do Espiritismo
com a reforma íntima.
No momento em que grande número de
pessoas sofre com doenças psicológicas
e emocionais, o autoconhecimento pode
nos auxiliar a entender o que é necessário
para nossa melhora emocional, social e,
consequentemente, espiritual.
As pessoas que conseguem trabalhar
sua inteligência emocional são capazes de
controlar suas emoções, não são atraídas por
vícios ou problemas negativos, conseguem
gerenciar os pensamentos, sentimentos
e atitudes. Quando nos dispomos a
desenvolvê-la, vamos nos reconhecendo
e passamos a ser mais indulgentes com
as falhas do próximo. Assim, também
o vigiamos, pondo em prática a nossa
reforma íntima.
O desenvolvimento da inteligência
emocional deveria ser estimulado desde
a infância, sendo praticado em todas as
situações da vida, tornando-se um hábito,
formando pessoas felizes e com senso de
respeito ao próximo. Mas como conseguir

iniciar e dar continuidade nesses processos
importantes para a transformação de cada
um neste momento de mudança planetária?
Na questão 919-A, de “O Livro dos
Espíritos”, Santo Agostinho ensina: “Fazei
o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim
do dia, interrogava a minha consciência,
passava em revista o que fizera e perguntava
a mim mesmo se não faltara a algum dever,
se ninguém tivera motivo para de mim
se queixar. Foi assim que cheguei a me
conhecer e a ver o que em mim precisava
de reforma...”
Ao plantarmos em nós a semente
da mudança íntima, devemos regá-la
diariamente com a prece, rogando a Deus
que nos esclareça o que necessitamos
enxergar e fortaleça a vontade de buscarmos o aperfeiçoamento espiritual e moral.
Deus está conosco a cada momento e
sabe o que cada um necessita. Creiamos,
confiemos e comecemos a nos conhecer
e a ouvir-nos mais.
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O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Muitas vezes, ao nos debruçarmos nas
lições do Novo Testamento, com a Bíblia nas
mãos, com sinceridade, temos dificuldade
de compreender as passagens ali citadas.
Nossa memória consciente está instalada
nestes últimos séculos, XX ou XXI, na
dependência de quando reencarnamos.
Trazemos inserida em nós a cultura
atual, os meios de comunicação dos quais
dispomos, a velocidade das notícias,
a velocidade de interação, a busca dos
diversos assuntos através de recursos quase
instantâneos. No entanto, é preciso dar um
passo para trás e nos lembrarmos de dois
fatores primordiais.
O primeiro, mesmo em pleno século XXI,
há diferenças notáveis entre as regiões
do planeta Terra. Há povos com diversos
acessos ao mais alto desenvolvimento
intelectual, linguagens, culturas e alimentos
distintos, além de disponibilidades genéticas
com mínimas diferenças.
O segundo fator a observar é a cultura
entre as fases históricas em que vivemos,
como os povos pensavam e agiam na época
em que Jesus esteve encarnado entre nós.
E confrontar com o que os povos pensam e
agem no agora, em pleno século XXI.
Há incontáveis templos espalhados em
nosso planeta com um número considerável
de religiões, uma grande parte delas tendo
como base os ensinamentos do Cristo sob
interpretações variadas. Na época de Jesus
os estudos se baseavam na região em que
Ele vivia e nas lições deixadas pelos profetas.
Trazia uma visão nova sobre a vida, sobre
os caminhos, sobre o destino dos seres,
sobre o destino após a morte, sobre
a fraternidade e sobre a caridade.
Havia apenas um templo na época,
o de Salomão, onde os peregrinos iam em
épocas festivas, como a Páscoa. Mas no
cotidiano, espalhadas ao longo de várias
12 cidades, inúmeras sinagogas serviam para os
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A verdadeira visão do amor

estudos dos textos sagrados. Jesus seguia por
Jerusalém pregando aos sábados nas sinagogas
porque naquela época os estudos dos escritos
eram coletivos e todos podiam falar.
Ali, o Mestre do amor deixou sublimes ensinamentos. E chamou a atenção
para os equívocos humanos. Partilhou nas
sinagogas a Constituição Divina e marcou Sua presença ao nos deixar as diretrizes da paz.
Ele é o Arcanjo luminoso que nos governa
e pisou seus pés encarnados no solo
da Terra que ele mesmo construiu.
Escreveu na história eterna as lições
benditas do amor e deixou as mais lindas
poesias da vivência humana, marcando
para a eternidade a conduta reta do homem
de bem e as mãos sublimes do sacrifício
do amor incondicional para que
pudéssemos compreender que permaneceria conosco eternamente.
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Que frutos escolheremos colher?
A Lei do Carma é inexorável: a cada ser
cabe a colheita de seu próprio plantio. Não há
como se esquivar do retorno do resultado de
suas ações individuais ou coletivas. Aconteceu
com nossos irmãos espirituais que residiam
em Capela. Por não acompanharem a evolução
dentro dos parâmetros do amor universal,
contidos nas Leis Divinas, sofreram
a imposição do exílio.
Foi um “mal” necessário para servir como
ferramenta de burilamento dessas consciências
mergulhadas em seus próprios sonhos de megalomania e vaidade. Um doloroso despertar
se faria através de um novo ciclo de encarnações, agora no Planeta Terra.
Almas em choque e em sofrimento extremo,
conduzidas à presença do Cristo, foram por
Ele confortadas e esclarecidas que a punição
nada mais era que um processo de reciclagem.
A duração dependeria do empenho de cada
um em seu próprio desenvolvimento moral.
Mas contavam então com esse novo orbe
como sagrado educandário, oportunidade
divina de misericórdia e de amor. Iriam auxiliar
espíritos nativos em seu crescimento intelectual
e social, agregando valores de solidariedade

e fraternidade, tão necessários aos seus
corações. Ao fim de seus débitos cármicos,
poderiam retornar ao seio de seu lar e a seus
afetos, se quisessem. Assim foi feito.
Transformações e adaptações ocorreram em
seus corpos espirituais para se adequarem às
novas encarnações. Um caminho a ser trilhado
de forma lenta e gradual, repleto de choro e
ranger de dentes, que fixaria o principal pilar
da evolução espiritual: a moralidade.
Nas noites limpas e nas planícies desertas,
lágrimas clarearam o olhar de arrependimento
e dor daqueles que instintivamente ansiavam
pelas estrelas. Queridos irmãos espirituais!
De seus esforços surgiram os princípios da
Ciência, da Filosofia e da Religião: a civilização
egípcia, a organização hindu, a religião
hebraica foram bases dessa transformação.
Eventos relatados por Emmanuel em
“A Caminho da Luz” mostram que o mal,
utilizado para o bem, é a prova de que Deus
sempre se serve dos acontecimentos como
degraus para evolução de cada Ser.
Na próxima edição, veremos como
se constitui um planeta de regeneração.
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Até lá, caro leitor e amigo de jornada!

COZINHA DO EVANGELHO

Toda força e sabor do gengibre
“... Crer que Deus pudesse ter feito qualquer
coisa sem objetivo e criar seres inteligentes
sem futuro seria blasfemar contra sua
bondade, que se estende sobre todas
as suas criaturas” - O Livro dos Espíritos,
questão 607a
O gengibre é uma raiz usada há séculos
na medicina tradicional chinesa. Mas,
de uns tempos para cá, atraiu também
a atenção de pesquisadores em todo o
mundo. Uma das descobertas mais recentes
mostra que esse alimento poderoso
pode apresentar potencial terapêutico
no tratamento de doenças degenerativas
ligadas ao processo de envelhecimento, a
exemplo do Alzheimer e Parkinson.
Estudo recente mostrou que diversas
substâncias presentes no gengibre seriam
capazes de ajudar a minimizar os efeitos
dessas doenças e, de quebra, melhorar a
memória e até reduzir as sequelas de um
acidente vascular cerebral (AVC).
Como se não bastassem essas boas
notícias, a raiz também é conhecida por
acelerar o metabolismo. Isso acontece
graças aos compostos 6-gingerol e
8-gingerol. À medida que aumentam
a produção de calor e suor, ajudam
a queimar gordurinhas.
Mas seus benefícios vão muito além
da redução de medidas. Essa raiz potente
ajuda a combater a azia e os gases.
prevenindo vômitos e nâuseas.
Seu alto poder anti-inflamatório e
antioxidante é capaz também de prevenir
o surgimento de gripes e resfriados ao
câncer. Além das boas notícias que vêm
da Ciência, é ótimo saber que esse alimento
é extremamente versátil. Fica delicioso
tanto em receitas salgadas, a exemplo de
sopas (veja ao lado) e caldos, no inverno,
como em sucos e vitaminas, no verão.
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Sopa de cenoura e gengibre
Ingredientes:
1 cebola pequena picada
1 colher (sopa) de azeite
2 dentes de alho bem picados
1 pedaço de gengibre com 2,5 cm
2 batata pequenas sem casca em cubos
6 cenouras grandes, sem casca, picadas
5 xícaras de água
Sal, pimenta-do-reino branca moída
e páprica picante a gosto
Preparo: Refogue bem a cebola no azeite.
Junte o alho e o gengibre e refogue até o
alho dourar. Ponha a batata e a cenoura.
Deixe apurar, mexendo sempre, por cinco
minutos. Acrescente a água e os demais
ingredientes. Mexa e cozinhe até a cenoura
ficar macia. Bata no liquidificador, decore a
gosto com sua erva preferida e sirva.

MOMENTO DE REFLEXÃO

Aqueça corações: doe amor!
Neste momento de pandemia e em que tantos irmãos
precisam de amparo, podemos doar amor e preces
em favor dos que mais necessitam.
A fé constrói pontes e move montanhas...

VAMOS
NOS AQUECER
NESSE INVERNO?

