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EDITORIAL
CAMINHOS DE TRANSFORMAÇÃO
Iluminado é o homem que busca a luz, apesar
das trevas que por vezes o cercam, adotando no
coração as verdades simples e profundas da
vida espiritual.
O conhecimento é essencial para a evolução,
mas sem a interpretação da piedade e do amor,
se torna fonte estéril que em nada enobrece,
guardando para o futuro as sementes que serão
flores de agradável perfume quando estas
sementes forem adubadas com a humildade e a
caridade.
As verdades espirituais são caminhos de
transformação individual, e por isto mesmo,
servem apenas como farol para os desejos de
servir e amar.
Buscar ao Cristo na vida cotidiana é estudar e
viver seus ensinamentos de luz, persistindo e
esforçando-se para que o homem de bem
abandone as páginas literárias e ganhe o
coração, os pensamentos e as atitudes, de forma
que morra o homem velho e nasça o discípulo de
Jesus.
Deixamos nestas humildes páginas não somente
os estudos doutrinários, mas o mapa da
felicidade individual e, consequentemente,
coletiva. É o conhecimento que deve iluminar as
almas, que a partir do que vem do alto permitem
que Deus se manifeste, encontrando abertas as
mentes e as mãos para a bondade, a renúncia, a
abnegação e a esperança, virtudes de quem vive
a fé por sentir a fé dentro de si.
Psicografia da Equipe Espiritual da Asseama
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OLHA QUEM ESTÁ FALANDO

A BELEZA NA OBRA DOS ANIMAIS
No livro Evolução Anímica, de Gabriel Delanne,

Tais construções, reservadas aos adultos

encontramos no capítulo 2 um pequeno estudo

que a elas vão para entregar-se a brincos e

sobre a capacidade do Espírito, já na fase de

deleites amorosos, apresentam grande

animalidade, em desenvolver a psique para as

variedade ornamental e as paradíseas

belezas que no futuro culminarão, no reino

gozam, realmente, o luxo de que se

angélico, com a plenitude das belezas da co-

rodeiam. Cabanas há que atingem

criacao com Deus:

dimensões consideráveis. Têm o formato

“Muito se tem presumido que o sentimento do

de quiosques com passadiços cobertos. Há

belo seja apanágio da espécie humana.

uma espécie que constrói a casinholas

Entretanto, sabemos que as aves femininas são

colorida de frutos e conchinhas. As mais

muito atraídas pela beleza de plumagem dos

apuradas requintam em dar a essas

machos, tanto quanto por seu canto melodioso.

mansões de prazer um luxo ainda maior,

Nem poderíamos duvidar que sejam uns tantos

selecionando as conchas, preferindo

sons musicais compreendidos por muitos

pedras rútilas, penas de papagaio, retalhos

animais. Romanes viu um galgo acompanhar

de pano, tudo, enfim, que encontrem de

certa canção com latidos brandos. O cão do

mais vistoso. O pavimento é feito de

professor J. Delboeuf acompanhava

varinhas entrelaçadas.”

regularmente, com a voz, um contralto na ária de

Assim como os pássaros jardineiros da

A Favorita. O asseio é modalidade da estética e

Australia e Nova Guiné que constroem uma

nós podemos assinalá-lo nas aves que limpam o

verdadeira obra de arte para conquistar sua

ninho, nos gatos que fazem a sua toilette com

amada, o tecelão republicano na África,

minúcias, e, principalmente, nos macacos.

constrói ninhos que são verdadeiras

Espetáculo curioso - diz Cuvier - o das macacas

comunidades, abrigando muitos indivíduos

a conduz as crias ao banho, lavá-las apesar dos

e demostrando o trabalho em grupo desde

seus gritos, enxugá-las e seca-las, dispensando-

essa fase evolutiva, o tecelão brasileiro que

lhes, na limpeza, tempo e cuidados que, em

com a precisão de uma máquina constrói

muitos casos, nossas crianças poderiam invejar.

seu ninho em forma de bolsa, o tecelão

Mas, onde o sentimento do belo e do confortável

baya no continente asiático que usam

atinge o mais alto grau é, certamente, nas aves

folhas de 20-60 centímetros para

jardineiras da Nova Guiné. Estes pássaros, da

construção do ninho e chega a fazer 500

família das paradíseas, não se contentam com

viagens para sua finalização, o João de

um simples ninho, pois constroem, fora da

barro que trabalha em casal para construir

moradia ordinária, verdadeiras casas de recreio,

a solida residência que pode resistir muitos

que se tornam atestados de bom gosto.

anos e abrigar muitas crias.

Amigo leitor, tendo “os olhos de ver e os ouvidos de
ouvir” que nos descreve o Cristo, abrimos as portas
da mente para enxergar os animais em seu trabalho
de evolução, enfeitando o mundo com a beleza de
suas obras, e glorificando a obra de Deus.
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OUVINDO JESUS

O CORAÇÃO DO EVANGELHO
Humberto de Campos vem mais uma vez nos presentear, através da psicografia de Francisco
Candido Xavier, com uma belissima passagem de Jesus no momento em que o Mestre
declara o Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Seu Evangelho.
Em uma das visitas que fazia a Terra, Jesus com seu olhar compassivo procurava o ninho
doce do seu Evangelho, mas o planeta terreno ainda permanecia sob o orgulho, a ingratidão
e o egoismo das criaturas humanas. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de
um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre... de Francisco de Assis só haviam ficado
as tradições de carinho e de bondade e os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio,
haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniqüidades humanas... Helil, um dos
seus mensageiros, ao ver a profunda tristeza do Mestre, sugere que fossem visitar os
continentes ignorados. A caravana seguiu e, ao contemplar a beleza do sublimado lugar, o
coração do Mestre se enche de esperança! “Helil, pergunta Ele, onde fica, nestas terras novas,
o recanto planetário do qual se enxerga, no infinito, o símbolo da redenção humana?” Mestre,
esse lugar de onde se vêem, no mundo, as homenagens dos céus aos vossos martírios na
Terra, fica mais para o sul... Então, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova,
que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento formado de estrelas cintilantes e
no jardim das constelações de Deus surge o mais imponente de todos os símbolos... Mãos
erguidas para o Alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos
daquele solo extraordinário e opulento, exclama Jesus: “Para esta terra maravilhosa e bendita
será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e
fertilíssimo, todos os povos da Terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus
serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial... Aqui, Helil, sob a luz
misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo!” Foi por isso que o
Brasil, onde se confraternizam hoje todos os povos da Terra e onde será modelada a obra
imortal do Evangelho do Cristo, trazia já, em seus contornos, a forma geográfica do Coração
do mundo.”
Ouvindo as palavras de Jesus e compreendendo o apostolado de amor que cabe ao Brasil,
devemos nos imputar do sagrado dever de fazer desta terra abençoada, a luz do evangelho,
seguindo as diretrizes da Doutrina Espírita e praticando o amor ao próximo para com todas
as criaturas de Deus, a fim de honrar a confiança de Jesus aos brasileiros .
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REVISTA ESPÍRITA NA ATUALIDADE

PENSAMENTO: O PRELÚDIO DAS AÇÕES
Cogito, ergo sum(1), a célebre

O pensamento, ao contrário da

assim como os olhos do corpo

conclusão de René Descartes,

palavra, não se circunscreve,

veem as impressões interiores

descortina o ser além da matéria:

alcança todo o universo. Isso se

que se refletem nos traços do

aquela que pensa.

dá porque se irradia através do

rosto (cólera, alegria, tristeza), a

É o pensamento o prelúdio das

fluido cósmico universal, a

alma vê nos traços da alma os

ações o esboço das construções. É

atmosfera dos seres espirituais,

pensamentos que se traduzem no

para o espírito o que a mão é para a

enquanto o som se transmite pelo

exterior (8).

matéria. Assim como a mão constrói

ar, a atmosfera material (5).

Não obstante não termos,

e transforma, o pensamento,

É por este mecanismo que as

enquanto encarnados, a

atuando sobre os fluidos espirituais,

nossas preces alcançam Deus e

capacidade de ler pensamentos, já

imprime tal ou qual direção,

os bons Espíritos; é assim também

reconhecemos o seu reflexo em

aglomeram-nos, combinam-nos e

que se cumpre a promessa de

nós.

os dispersam.

Jesus pela qual onde estiverem

A construção do ser, enquanto

Por vezes essas transformações

duas ou mais pessoas reunidas em

espírito em evolução, principia

são resultado de uma intenção;

seu nome, ali estará presente.

pelo pensar e consuma-se no agir.

muitas são o produto de um

Reunidos, pela comunhão de

É o pensamento que nos move e

pensamento inconsciente. Basta ao

pensamentos, os homens se

onde exercitamos nosso potencial.

espírito pensar em uma coisa para

assistem entre si, e ao mesmo

É nele que se exterioriza o que

que essa coisa se produza (2).

tempo assistem os Espíritos e são

somos e que nos qualifica a atingir

É por isso que Jesus nos dirigia a

por eles assistidos (6).

os páramos da nossa essência

advertência sobre a vigilância

É o pensamento a linguagem

espiritual.

constante e que a transgressão às

universal, o meio pelo qual os

leis de Deus pode dar-se pelo

Espíritos se comunicam, se

pensamento (3), antes mesmo da

entendem, sem a necessidade o

[1]Penso, logo existo”

concretização por meio do agir. E

recurso da palavra (7). Criando

Discurso do Método, 1637.

não só no campo religioso se

imagens fluídicas, que se refletem

[2] RE, junho/1868

reconhece o pensamento como

no envoltório perispiritual, o

precursor das atitudes: as ações

pensamento pode ser lido por

dos homens podem ser

outro Espírito como se lesse

[5] RE, dezembro/1864

consideradas como as melhores

página de um livro;

[6] RE, dezembro/1864

intérpretes dos seus pensamentos
(4).

Estas lindas

casas de verão
são ótimas,
não só nos

meses quentes,
mas também

por todo o ano.

[3] ESE, cap. VIII, itens 5 a 7
[4] John Locke (1632-1704)
filósofo inglês

[7] RE, outubro/1864
[8] RE, junho/1868
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HISTÓRIA
DOS DISCÍPULOS

BARTOLOMEU
UM DOS DOZE
Bartolomeu também chamado de
Natanael conheceu Jesus através de
Filipe seu amigo, e que também se
tornaria um apóstolo do Mestre.
Filipe vai ao encontro de Bartolomeu
e lhe diz: Aquele a quem nós
estamos aguardando desde há muito
já se encontra entre nós! É Jesus de
Nazaré, o filho de José carpinteiro.

Bastou ouvir isto e o velho israelita

Bartolomeu em tom de zombaria

despojou-se de toda a sua

pergunta ao amigo se de Nazaré

incredulidade, inclusive

poderia vir alguém bom.

compreendendo que Nazaré podia

O povo judeu aguardava a vinda do

produzir coisas boas. Como

Messias, eles não sabiam de onde

acontecera com Paulo de Tarso, mas

viria, mas recebiam com certo

na presença física e não com o

descontentamento que o enviado de

Cristo em espírito, Bartolomeu adere

Deus viria pelas terras de Nazaré.

a nova doutrina assim que o amor do

Os dois amigos partiram ao encontro

Mestre inunda seu espírito.

de Jesus, para verem de perto

Ele divulgou a doutrina Cristã por

Aquele que expulsava demônios,

toda a região da Índia.

curava leprosos, trazia a visão aos

O pens
n tAo E
d eDBI a
t oO
lomeu com
NaEmSeT
ÇrÃ

cegos. Andavam por uma estrada de

relação as pessoas vindas de Nazaré

terra quando avistaram Jesus ao

nos aponta nossos próprios pré-

longe, sentado sobre uma rocha

julgamentos e preconceitos

debaixo de uma arvore e, quando

cotidianos, mas também nos revela o

Bartolomeu se aproximou Dele, antes

amor sublime do Cristo por todos

que dissesse alguma coisa, Jesus lhe

nós, e como Bartolomeu se despiu de

disse:

seus preconceitos e passou a servir

“Há aqui um verdadeiro israelita, em

ao Cristo em suas ações diárias, nos

quem não há nenhum fingimento.”

dispamos também de preconceitos e

Diante dessas palavras Bartolomeu

enxerguemos em todas as criaturas

indaga ao Cristo de onde o conhecia,

a figura do Cristo, preguemos Seus

e Jesus lhe respondeu: “Antes que

ensinamentos através de nossas

Filipe te chamasse, te vi, estando tu

palavras e atitudes durante toda a

debaixo da figueira. Eu sou um bom

nossa existência para que possamos

pastor, e conheço todas as minhas

ser reconhecidos pelo Pastor de

ovelhas.”

almas, como uma boa ovelha.
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O ESPÍRITO EVOLUI

A CIÊNCIA SE UNE AO ESPIRITISMO
Com grande alegria vemos estudos de

"Desde as manifestações mais humildes dos

renomadas instituições e cientistas no

reinos inferiores da Natureza, observamos a

mundo avançando no entendimento da

exteriorização do amor em sua feição divina.

complexidade do espirito em suas diversas

Na poeira cósmica, síntese da vida, as

fases de evolução, fazendo alusão à

atrações magnéticas, nos corpos simples

cognição, aos sentimentos, ao livre-arbítrio, à

vemos as chamadas “precipitações” da

consciência.

química, nos reinos mineral e vegetal

E a Doutrina Espirita, como campo de

verificamos o problema das combinações

revelação das Verdades Superiores, através

indispensáveis. Nas expressões da vida

dos luminosos mentores que dirigem o

animal observamos o amor embutido em

movimento libertador na Terra,

tudo, em gradações infinitas, da violência a

contemporânea, já nos traz estas revelações

ternura, nas manifestações do irracional. No

desde seu início, clareando a obscuridade de

caminho dos homens é ainda o amor que

nossa ignorância.

preside a todas as atividades da existência

Há alguns anos diversos estudos

em família e em sociedade. Reconhecida a

demonstram a possibilidade de sentimentos

sua luz divina em todos os ambientes,

nos insetos, através da observação de suas

observaremos a união dos seres como um

reações e de seus hormônios e

ponto sagrado, de referência dessa lei única

neurotransmissores.

que dirige o Universo.”

Outros estudos que se utilizam da

Destacamos em separado a referência que

ressonância magnética comprovaram que os

nos faz Emmanuel, reforçando a união dos

cães têm sentimentos, estendendo

seres como ponto sagrado da Lei de Amor,

conclusões preliminares de que muitos

norteando nosso passos, como Espíritos em

outros animais têm sentimentos.

humanização, capacitados da compreensão

Isto sem falar do compilar de estudos de

da presença de Deus em tudo e em todos.

várias partes do mundo que resultou na
declaração de Cambridge, concluindo após a
observação detalhada do cérebro de muitos
animais que estes nossos parentes próximos
são dotados de consciência, livre-arbítrio e
sentimentos.
Mas é Erasto, já no ano de 1861, em O Livro
dos Médiuns, quem nos traz a conclusão
lógica que nossas observações percebem:
“Reconheço perfeitamente que há nos
animais aptidões diversas, que certos
sentimentos, certas paixões idênticos às
paixões e sentimentos humanos se
desenvolvem neles”.
E Emmanuel, na questão 322 do livro O
Consolador, pela psicografia de Francisco
Candido Xavier, que nos fala do
desenvolvimento do amor ao longo da
passagem do espírito pelos diversos reinos,
durante a evolução:
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DESVENDANDO O LIVRO DOS ESPÍRITOS

A LINGUAGEM DOS ESPÍRITOS E O PODER DIABÓLICO
A comunicação dos Espíritos, nos

incluíram a afirmação da diversidade da

primeiros tempos da Doutrina Espírita,

população humana na erraticidade, além

causava bastante espanto, dúvida e

da percepção de que se fosse realidade “o

incredulidade. Havia, inclusive, grande

diabo seria às vezes bastante criterioso e

objeção quanto à linguagem pouco

ponderado, sobretudo muito moral”.

elevada de certos Espíritos, indigna da

Admitir as comunicações com os maus

elevação atribuída aos seres

Espíritos é reconhecer o próprio princípio

sobrenaturais. Não se compreendia que a

da manifestação, que apenas pode

população humana desencarnada, assim

ocorrer com a permissão Divina. Como

como a encarnada, é bastante diversa,

conceber um Deus onipotente,

não havendo homogeneidade de

soberanamente justo e bom que apenas

conhecimento ou de moralidade. Cabe,

permita a comunicação dos Espíritos

portanto, a cada um de nós a

inferiores a nos influenciar ou tentar, sem

diferenciação entre os bons e os maus

que tenhamos o contraponto dos

espíritos, sem acreditar gratuitamente em

conselhos dos bons Espíritos? Tal

todos, mas avaliando-se criteriosamente

reflexão nos leva a concluir que se os

cada comunicação.

maus podem se comunicar conosco, os

Também é importante perceber que não

bons também o podem.

são apenas os Espíritos inferiores,

Mais ainda, sendo a mediunidade uma

zombeteiros e vulgares, que podem se

faculdade inerente aos seres humanos e

comunicam conosco e que sim, Espíritos

com uma população de espíritos a nos

de Escol muitas vezes descem ao nosso

rodear incessantemente, muitas vezes,

encontro para nos brindar com seus

mesmo que não percebamos, são eles

conhecimentos ou conselhos.

que dirigem os nossos pensamentos e as

Alguns acreditavam, e ainda hoje há quem

nossas ações, influenciando os

acredite, que todas as comunicações ou

acontecimentos e o destino da

manifestações espíritas seriam oriundas

Humanidade. Cabe, portanto, a cada um

de uma potência diabólica, capaz de se

de nós a escolha de nossas companhias

disfarçar de infinitas formas para um

espirituais, através do mecanismo de

efetivo e perfeito engodo. As

afinidade e sintonia, com a lembrança da

considerações de Kardec sobre tal crença

recomendação evangélica “orai e vigiai”.
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A GÊNESE, FINALMENTE

O BEM E O MAL
Kardec expõe neste item várias teorias sobre o mal, para concluir que o mal não é uma criação de
Deus, mas sim das criaturas.
Deus nos criou, seus filhos amados, objetivando sempre o bem. Quando a humanidade compreender
e seguir as Leis Divinas, todo o mal implicado na ação humana desaparecerá. Obviamente, não
temos condições de evitar os desastres naturais, causados pela adaptação necessária do planeta
para os processos de evolução. A destruição é o passo para a reconstrução de uma coisa melhor e a
dor “é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante, no caminho do progresso”, ou seja, é um
instrumento que impulsiona o desenvolvimento da inteligência, juntamente com o trabalho.
Excetuamos aqui as mudanças climáticas, ligadas diretamente a ação humana de impiedade,
distante da prática do evangelho e do entendimento do amor segundo as bases da evolução. No
entanto esta destruição vem gerando consequências graves, obrigando a formação de uma nova
consciência, indo ao encontro da Lei de Justiça, Amor e Caridade.
Assim, o mal que podemos evitar é aquele criado por nossos próprios vícios, centrados no orgulho e
no egoísmo.
No processo evolutivo quando estagiávamos na espécie animal, dominados pelo instinto e tendo o
corpo físico como instrumento de evolução, a nossa prioridade foi sobreviver. O Instinto de
conservação é soberano nesta fase. No entanto, ainda na fase de animalidade, à medida que vamos
evoluindo vamos deixando de agir sob o domínio da matéria e desenvolvendo a inteligência e com
isso vão surgindo novas necessidades, e pouco a pouco vamos desenvolvendo os sentimentos e
emoções e, posteriormente, já na fase de humanidade, a moral. Quanto mais ligados a matéria mais
próximos estamos do ponto de partida do que do destino espiritual.
Deus em sua sabedoria criou as paixões como um instrumento para acelerar o desenvolvimento do
espírito, o abuso destas paixões é que constitui um desvio por nós praticado e que conduz ao mal.
Desta forma, não praticar o mal é o começo do desenvolvimento moral, mas o bem como virtude
ativa é o caminho da comunhão com Deus.
Como nada na natureza dá saltos, à medida que evoluímos vamos nos esclarecendo,
compreendendo o bem e o mal e podemos então escolher, conscientemente, qual atitude tomar,
sabendo que para cada ação nossa haverá uma reação, que pode causar a nós e aos outros
felicidade ou infelicidade, e então podemos compreender as palavras “O Plantio é livre, mas a
colheita é obrigatória”.
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O MUNDO EM TRANSIÇÃO
FAÇA CADA UM SUA PARTE
Quando você anda na cidade, o que vê além de
prédios e carros? Já percebeu as pessoas, as flores
no caminho, as árvores nas calçadas, os animais? O
quanto é lindo e não percebemos? A vida está em
todo lugar pulsando, crescendo, florescendo.
Agora, você conseguiu perceber também, as
pessoas ou animais que, na maioria das vezes, são
invisíveis aos olhos de todos? Aqueles que estão nos
faróis, nas praças, debaixo das pontes, crescendo
em grande quantidade a cada dia? Cada um desses
irmãos têm suas histórias, sentimentos, dores e
lutas para serem trabalhados todos os dias.
Ali estão eles, nossos irmãos sofridos, animais
abandonados pelas ruas, vitimas da negligência e da
crueldade, pessoas em alienação completa ou em
dificuldades financeiras sérias, invisíveis para nós,
mas visíveis para o Cristo.
Todos desejamos um planeta livre do
sofrimento, da violência, da dor. Aguardamos
ansiosamente que chegue a era da regeneração.
Cabe-nos, no entanto, compreender que somos nós
os trabalhadores da última hora, aqueles que
construirão com a caridade e o amor ao próximo a
Terra da paz, o reino dos céus no solo desta casa
bendita de evolução.
“O que podes fazer, parece-te quase sem
sentido ou significação, tão grande e volumoso é o
problema. Apesar disso, não te escuses de auxiliar.
Se não consegues ir à causa do problema, minimizalhe os efeitos. Desde que não podes erradicar, de um
golpe, a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui
com a tua quota de amor, por mínima que seja.” Livro
Episódios Diários, Joanna de Ângelis.
Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, os
Espíritos nos dão inúmeras maneiras de auxiliarmos
nossos próximos, praticando a caridade, a
beneficência, a piedade, mostrando como essas
ações nos trazem os gozos do bem praticado: “A
caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras.
Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em
ações.”
Doe. Doe o que puder: um prato, um lanche, um
sorriso, um olhar, uma palavra amiga, um consolo, um
ouvir, um tempo, uma prece, um carinho. Doe a
esperança ao coração pesado daquele que só
carrega sofrimento e dor. Abençõe com palavras e
ações em nome do Cristo.
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“O grande filosofo está aureolado

evolução, reforça constantemente a

pelas mais divinas claridades

necessidade de cuidar da alma, de

espirituais, no curso de todos os

purificar a si mesmo sob a ótica

séculos planetários. Sua existência, em

espiritual, para encontrar paz e

algumas circunstâncias, aproxima-se

harmonia.

da exemplificação do próprio Cristo.

E por trazer estes e outros princípios

Sua palavra confunde todos os

que abriram as portas para o

Espíritos mesquinhos da época e faz

entendimento das Leis Divinas e da

desabrochar florações novas de

chegada de Jesus séculos depois,

sentimento e cultura na alma sedenta

Sócrates, cujas diretrizes pregadas

da mocidade.” (Livro A Caminho da

iam contra os poderes temporais, foi

Luz, Emmanuel, psicografia de

acusado de perverter os jovens da

Francisco Cândido Xavier)

época, preso e humilhado.

Sócrates sem duvida foi mais que um

E testemunha acima de tudo, em sua

precursor de Jesus, vivendo as lições

morte, as verdades que pregou, as

primorosas do evangelho do Cristo, e

luzes da imortalidade, o entendimento

trazendo consigo importantes bases

da vida espiritual, deixando-nos o

de ensinamentos espirituais, contendo

exemplo do seguidor do evangelho

a imortalidade da alma e a vida

ainda antes que estas lições

espiritual.

nascessem e florescessem na Terra.

Em sua doutrina, Sócrates filosofa

Até hoje discutimos suas falas e

sobre o homem ser uma alma

interpretamos suas conquistas, pois a

encarnada, que se perturba ao levar

Verdade da Luz vence sempre,

em consideração a matéria e se

porquanto, represente a essência de

harmoniza quando leva em

todos, por excelência.

OMSITIRIPSE O ODNUGES OHLEGNAVE O

SÓCRATES PRECURSOR DE JESUS

consideração a vida do Espírito, cujo
corpo físico obscurece a visão e a
libertação deste pela morte retira o
impacto da matéria, dando ao homem
a visão livre dos desejos corporais.
Descreve que o homem ainda impuro
precisa retornar muitas vezes a carne
a fim de se purificar, trazendo o
principio da reencarnação e da
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EVOLUÇÃO ESPIRITUAL DA HUMANIDADE

A CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA
Amigo leitor, dando continuidade à

Graduados sacerdotes e sábios

compreensão de como se construiu e

Egípcios mantinham em círculo restrito

desenvolveu o conhecimento espiritual

os conhecimentos mais profundos.

na Terra, vamos embarcar juntos em

Entendiam a inadequação dessas

uma viagem ao Egito, partir da nobre e

revelações espirituais, naquela fase do

iluminada descrição de Emmanuel no

progresso terrestre. Tinham

livro A Caminho da Luz, psicografia de

consciência do roteiro que a

Francisco Candido Xavier.

humanidade iria cumprir, assim

O conhecimento que possuíam nossos

pontuaram as informações que

irmãos do Antigo Egito remonta às

acreditavam ser de fácil absorção para

avançadas ciências do Sistema Estelar

a maioria do povo. Os grandes mestres

Capela. Degredados em busca de

Iniciáticos sabiam da existência do

redenção, cientes dos compromissos

Deus Único e Absoluto, da função dos

de introduzir no Planeta Terra esta

Espíritos Prepostos de Jesus na

gama de informações, criaram sistemas

execução das Leis Físicas e Morais na

para transmissão desse mesmo

vida planetária, em virtude de suas

conhecimento. No entanto, a época não

experiências pregressas.

era compatível com a sofisticação

Emmanuel nos esclarece que desse

destes conceitos, obrigando-os a

ambiente reservado de ensinamentos

utilização de métodos de seleção e

ocultos, surgiu a ideia politeísta, dos

aprovação gradual para os indivíduos

numerosos deuses que seriam os

que se interessassem neste

Senhores da Terra e do Céu, do Homem

aprendizado. Circunscritos aos

e da Natureza. Politeísmo que se

templos, o acervo de tradições e

disseminou na Cultura Egípcia de

instruções científicas e filosóficas

então, influenciando outras civilizações

permaneciam nesse ambiente

a partir daí. Na sequência veremos a

reservado onde os aprendizes eram

ciência além dos simbolismos dos

submetidos a inúmeros ritos de

egípcios e seu legado que perdura até

iniciação, onde deviam demonstrar

hoje, abrindo as portas para o

capacidade e comprometimento, para

progresso espiritual gradual da

serem dignos desta sabedoria.

humanidade. Até Lá.
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ESPIRITISMO E MEIO AMBIENTE

A TERRA
Amigos leitores, muito temos a estudar juntos a cerca das questões ambientais. Não podemos
desconsiderar, no entanto, a compreensão sob a ótica do Consolador Prometido, da Terra em si, nossa
atual residência nos processos de evolução, e a relação desta casa-mãe na compreensão do evangelho.
Assim, iniciamos nossa jornada partindo do “Eu” para adentrarmos o “nós”, rompendo a limitação
tacanha da visão antropocêntrica que nos turva a razão espiritual. Afinal, como entender o que estamos
destruindo, gerando as mudanças climáticas, sem compreender os caminhos do Divino Construtor?
Nos relata Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que há uma comunidade de seres Angélicos, da qual
Jesus é um dos membros divinos, na direção de todos os fenômenos de nosso sistema. Descreve
Emmanuel que, até aquela data (o livro foi lançado em 1939) estes Espíritos puros já haviam se reunido
por 2 vezes em torno da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e direção de
nosso planeta, a primeira por ocasião do desprendimento da Terra da nebulosa solar e a segunda
quando se decidia a vinda do Senhor a face da Terra.
Em pequeno trecho de alta significação espiritual, nos revela Emmanuel que a Terra foi destacada do
sol, descrito por Emmanuel como núcleo central do sistema. Também observamos a existência de um
núcleo de diretores espirituais do sistema solar, do qual o Mestre do amor, que rege a coordenação da
Terra, faz parte.
Ele, o Arcanjo governante, que desceu suas asas entre nós para as luminosas lições das Leis Divinas, de
que se constitui o evangelho, organizou a Terra e desde então desdobra-se em amor e misericórdia
aguardando que sejamos capazes de entender as lições das bem aventuranças.
Tanto falamos hoje do Planeta Terra, discussões infindáveis dos governantes encarnados de diversos
países, entidades de defesa do meio ambiente em manifestações pelo mundo, centenas de cientistas
defendendo a necessidade imediata de drásticas mudanças, núcleos numerosos que buscam abafar ou
reinterpretar a questão das mudanças climáticas, e, no entanto, não nos atentamos para a realidade
deste planeta que tanto tem sofrido nas mãos humanas. Trata-se de uma estrutura minuciosamente
construída e organizada a fim de receber os espíritos em evolução nas diversas fases do despertar e da
expansão da consciência, dirigido por Jesus que, teremos oportunidade de ver nas próximas colunas, é
o Construtor por excelência da Terra, e trabalhou incansavelmente a fim de que o planeta se tornasse
um berço de evolução.
Com o olhar do espírita, mesmo do cristão, precisamos nos lembrar com a máxima urgência de que
temos um planeta para cuidar e do qual nos cabe responder, ao Mestre, o destino que damos. Que
caminhos estamos fazendo na Terra, o quanto estamos desestruturando o que Jesus construiu?
As mudanças climáticas não estão ocorrendo na Terra que se discute nas reuniões da ONU
simplesmente, estamos interferindo e modificando negativamente este planeta dirigido por Jesus e
construído para receber os espíritos em evolução.

14

COZINHA DO FUTURO
TODA COR E SABOR DA CENOURA
“o indivíduo que se apiada do sofrimento do
seu próximo, vegetal, animal ou humano –
desejando ajuda-lo, facilmente se ilumina”
Joanna de Angelis, livro Encontro com a paz
e a saúde.
Você já deve ter visto no mercado cenouras
de diversas cores. Nos últimos meses, essa
novidade tem invadido o comércio e já
conseguimos encontrar, com mais
facilidade, esse alimento
A cenoura é rica em substâncias
antioxidantes e vitaminas, com ação antiinflamatória, auxiliar do sistema
cardiovascular e estimulante do sistema
imunológico, além de ajudar a regular o
excesso de açúcar no sangue.
Experimente esta deliciosa receita de purê,
que é leve, prático e econômico.
Purê de cenoura
Ingredientes:
5 cenouras grandes
2 xícaras de água
1 dente de alho ralado
1 colher (sopa) de azeite
1 pitada de sal
1 pitada de cúrcuma em pó

½ xícara de leite vegetal de sua preferência
1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
Preparo:
Remova a casca da cenoura e corte-a em
pedaços. Cozinhe na água até ficar macia.
Escorra e passe pelo espremedor. Numa
panela, refogue o alho no azeite até dourar.
Adicione a cenoura espremida à panela e
cozinhe em fogo baixo por 1 minuto.
Tempere com o sal e a cúrcula. Junte o leite
vegetal. Mexa bem e deixe apurar. Sirva
polvilhado com o cheiro-verde.
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MOMENTO DE REFLEXÃO

"Sede brandos e benevolentes
para tudo
que vos seja inferior.
MOMENTO
DE
REFLEXÃO
Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis
obedecido a Lei de Deus."
São Vicente de Paulo
"Sede brandos e benevolentes
para tudo que vos seja
Livro dos Espíritos

inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação
e tereis obedecido a Lei de Deus."
São Vicente de Paulo
Livro dos Espíritos
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CAMPANHA
Ração gatos
santuário asseama

saiba como ajudar
só nos chamar no
whatsapp
(11)95063-6320

