Distribuição
Gratuita

Agosto
2009

E-mail:
mensageiro.fraterno
@ceace.org.br

Home Page:
www.ceace.org.br

A BENÇÃO DA PATERNIDADE
Disseram-lhe, pois: onde está teu pai?
Jesus respondeu: não me conheceis a mim,
nem a meu Pai; se vós me conhecêsseis a
mim, também conheceríeis a meu Pai. (João
VIII, 19)
O segundo domingo de agosto é a data, no
Brasil, consagrada ao “Dias dos Pais”, iniciativa
de comerciantes para incremento das vendas.
Não é nossa intenção entrar no mérito desta ou
de outras iniciativas deste tipo, mas aproveitar
este momento para fazer uma reflexão.
A resposta de Jesus à pergunta feita pelos
fariseus e escribas permanece atual em nossos
dias. Só chegaremos ao entendimento sobre o
Pai através Dele, pois no versículo 12 do mesmo capítulo do Evangelho de João, Jesus nos
afirma: “Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da
vida”. E onde são maiores as trevas: em nosso
interior ou no exterior?
Por trevas exteriores podemos situar as dificuldades de ordem material que temos de enfrentar, muitas delas causadas pelas nossas
trevas interiores a cargo de nosso egoísmo,
orgulho e vaidade. Não desconhecemos a natureza (de provas e expiações) do planeta que
habitamos, que nos torna sujeitos a estas vicissitudes, mas aqui estamos não a passeio e sim
a trabalho.
Este vocábulo, a primeira vista, não nos soa
bem, pois subentende esforço, superação, perseverança, enfim algo que vai nos retirar da
posição de repouso, pois a inércia é também
uma característica de nosso atual estágio evolutivo. Mas se temos necessidade do trabalho
material, que muitas vezes nos é penoso e realizado em condições adversas, o mesmo ocorre
com o trabalho moral que permite-nos o progresso espiritual.
(...)
(Este texto continua na página 2)
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Mídia Espírita
(página 2)

A coluna deste mês nos
traz um exercício fascinante
de imaginação. Como seria
um diálogo entre o cientista
Charles Darwin e o Professor
Hippolyte Léon Denizard Rivail, que viria a ser Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita?
A obra da bióloga Hebe
Laghi de Souza oferece grande embasamento científico
para diversas das teorias
apresentadas por Kardec em
O Livro dos Espíritos. Convidamos o leitor a conferir.

Trabalho com
gestantes carentes
é reativado no
Centro
Espírita
Amor, Caridade e
Esperança.
Se você conhece alguém que
necessite de algum
suporte durante a
gestação de uma
criança, indique o
CEACE.
Além da orientação Cristã, temos
muito amor a passar.

Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança
Rua São Manuel, 12, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. CEP. 22290-010
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Editorial
(continuação da página 1)
Trazemos, ao renascer, o
compromisso de evolução nestes
dois campos de atuação, e em
ambos temos na passagem de
Jesus pela Terra o modelo a seguir. Ele exerceu o ofício de carpinteiro que seu pai lhe ensinou.
Em sua conduta e ensinamentos
temos seu trabalho moral.
Dissemos anteriormente que
muitas das dificuldades materiais
advém da nossa condição espiritual, mas a recíproca também é
verdadeira. Ao priorizarmos somente os ganhos materiais não
estamos também, eventualmente, descuidando de nosso lado
espiritual? Haverá algo, materialmente falando, que nos assegure um estado permanente de
felicidade e satisfação? Parece
que não, pois o prazer de cada
nova aquisição é efêmero e rapidamente a ansiedade e angústia
por uma nova conquista ou aquisição nos faz sofrer.
Este quadro naturalmente repercute no campo espiritual, levando-nos a esquecer da centelha divina que existe em cada um
de nós, marca inconfundível de
nosso Pai e Criador. Ela, quando
alimentada pelo combustível da
caridade e da humildade, se torna em forte clarão que nos faz
ver com nitidez as tarefas que
assumimos ao renascer.
Estas tarefas compreendem
também um olhar para quem
está ao nosso lado, ou seja, pelo
nosso próximo, mas elas começam pelo “próximo mais próximo”
- a nossa família.
Temos, como pais, evidentemente a necessidade de sustentação material dos familiares,
mas e do ponto de vista espiritual
o que nos compete fazer? Estamos, em nome desta manutenção, isentos de observarmos os
preceitos legais e morais para o
alcance de nossos objetivos?
Educamos nossos filhos dizendolhes não faças isto ou aquilo,
mas se em nossa conduta estas
recomendações não constam?

Sabemos ser árdua esta caminhada, mas ela sempre começa pelo primeiro e decisivo passo: devemos saber que a Natureza não dá saltos, ou seja, não
nos tornaremos puros Espíritos
da noite para o dia, mas que esta
caminhada passa por situações
comezinhas que julgamos não
merecedoras de nossa atenção.
Como exemplo, podemos citar o
bom trato com os vizinhos, o
respeito àqueles que já atingiram
idade mais avançada, a conservação dos bens públicos, o cavalheirismo, praticamente suprimido de nossa conduta hodierna,
entre tantos outros. No lar, nosso
desafio compreende cultivar a
paciência, o respeito pelos filhos
e cônjuges, extirpando de nossos
corações a tirania e a cólera,
além da efetiva participação nas
tarefas domésticas.
Jesus não espera de nós atos
heróicos ou testemunhos da própria vida, como fizeram os primeiros cristãos. Os tempos são
outros, pois alcançamos progresso material e intelectual suficientes para compreendermos
seus ensinamentos, recordados
em profundidade pela Doutrina
Espírita. Precisamos nos por a
caminho, educando nossos filhos
pela nossa conduta para sermos
as pontes desta estrada que leva
a Jesus e ao Pai.
A Diretoria

Mensageiro Fraterno
Órgão de divulgação da Doutrina
Espírita produzido pelo Centro Espírita
Amor, Caridade e Esperança. Rua São
Manuel, 12 – Botafogo, Rio de Janeiro.
Home Page: www.ceace.org.br
mensageiro.fraterno@ceace.org.br
Tiragem: 150 exemplares
Presidente: Ricardo Cunha
Editor responsável: Breno Araujo
Colaboradores desta edição:
Aline Almeida / Amanda Rosenhayme
Giana Montagner / Ilson Barbosa
Nélson Torracca / Káthia Cruz
Roseley Ribeiro, Zaíra Barbosa

Mídia Espírita
Amanda Rosenhayme
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo I, item 8 – Aliança
da Ciência e da Religião, lemos o
comentário de Kardec:
“A Ciência e a Religião são as duas alavancas da inteligência humana:
uma revela as leis do mundo material
e a outra as do mundo moral. Tendo,
no entanto essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da
outra, uma necessariamente estaria
em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a
destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julga existir
entre essas duas ordens de idéias
provém apenas de uma observação
defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um
conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância.”
Hebe Laghi de Souza, bióloga, especializada em Genética Ecológica e
Evolutiva, embora cientista, nunca
deixou de estar em busca do Autor da
Vida e de encontrar subsídios religiosos que lhe permitissem unir o homem
orgânico com a sua espiritualidade; e,
em sua busca defrontou-se com o
Espiritismo e Kardec, que enquadraram-se perfeitamente em todos os
ensinamentos científicos. Era uma
Doutrina que lhe permitia ver o homem descrito por Darwin sem extrairlhe a única coisa que, para ela, era
verdadeiro: o espírito.
Desta sonhada descoberta surge o
livro Darwin e Kardec: Um Diálogo
Possível, obra que concretiza a aliança da Ciência e da Religião, diminuindo a distância entre os dois pólos do
conhecimento; pois as leis da natureza, reveladas por Charles Darwin, se
põem paralelas às do mundo espiritual, codificadas por Allan kardec.
Em dez capítulos, Hebe, traçando
o paralelo das revelações do mundo
material e do mundo espiritual, nos
revela a obra do Criador e da criatura
em perfeita harmonia Universal, trazendo-nos um pouco mais de conhecimento e muita emoção, na amorosa
esperança: “Para o futuro, provavelmente, ciência e religião chegarão a contar uma história conjunta,
que a tornará mais completa, ou
seja, quando o ser humano conseguir se ver como um ser único, em
espírito e matéria.”
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ONDE ESTÁ TEU PAI?
Giana Montagner

“Disseram-lhe, pois, Onde está teu Pai? Jesus respondeu:
Não me conheceis a mim, nem a
meu Pai; se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis
a meu Pai.” (João 8:19)
A passagem bíblica acima
mostra o mestre Jesus em plena
comunhão de interesses com o
Pai Maior, Deus. Ele se revela
um portador da mensagem do
Criador a nós, as jovens ovelhas
perdidas da Terra. Incansavelmente, Este nos envia mentores
espirituais, evangelhos, ensinamentos práticos diários os quais
muitas vezes nem são percebidos. Tudo em prol de nossa educação, para que desenvolvamos
os sentidos plenos para conhecê-LO verdadeiramente.
Somos todos alunos nesse
internato chamado Terra, e nos
comportamos como tais a todo
momento. Algumas vezes nos
dedicamos ao próximo, nem que
seja para dirigir uma palavra amiga a um vizinho, outras vezes
somos displicentes, deixando
nossas vaidades tomarem conta
do cenário. Há instantes em que
nos esquecemos de seguir os
ensinamentos da Cartilha da Lei
de Amor, e acabamos por levar
nota baixa naquela questão da
prova da vida. Outras questões,
entretanto, já foram tão estudadas e experimentadas que já
fazem parte de nossa memória
espiritual.
É difícil, porém, compreendermos intimamente o motivo
pelo qual nosso Pai nos matriculou neste planeta. Seria falta de
humildade questionarmos isso
abertamente, mas, quem não já
se perguntou secretamente, horrorizado após ver um telejornal, o
porquê de habitar um Mundo tão
desprovido de amor? Por que
nós, que muitas vezes somos
incapazes de matar uma formiga,

devemos estudar na mesma
classe que um irmão que ainda
tem os olhos vedados? Não é
possível que, em um Universo
tão infinito, não haja algum planeta um pouquinho só melhor do
que a Terra!
Esse pensamento é compreensível em um filho que ainda
não entende seu Pai, o qual o faz
estudar em um colégio mais “puxado” para que ele tenha um
preparo melhor. Agimos como
adolescentes que querem ir ao
shopping e só estudar para o
exame na véspera, mas o colégio difícil da vida nos impõe provas a todo momento.
Como bom Pai que é, Deus
conhece cada uma de suas ovelhas, e pôs nosso Irmão-Mestre
mais velho, Jesus, na direção da
escola Terra. ELE sabe de nosso
potencial para enfrentar exames
difíceis, caso contrário, que pai
colocaria seu filho em uma escola na qual ele fosse incapaz de
acompanhar o ritmo? Além disso,
quem tem olhos mais atentos,
pode perceber que jardins lindos
o pátio da escola Terra possui. E
basta sentar à janela para sentir
o aroma do Pai envolvendo tudo
o que existe de belo.
É necessário sintonia sincera
com a Lei de Amor, para que
possamos melhorar a vibração
do planeta. Se imaginarmos, como espiritistas, a Terra como um
grande Centro Espírita, podemos
pôr em prática muitos comportamentos que só temos dentro do
Centro. Muitos até justificam: não
posso agir assim aqui para não
baixar a vibração do ambiente! –
E quanto ao ambiente da nossa
escola planeta? Cada um tem
sua responsabilidade de manter
o nível ensinado pelo Pai, mostrar que é digno desse aprendizado. E isso é realizado com
trabalho, estudo, lazer edificante.

Muitas vezes achamos que
somos fracos e inferiores. Daí
vale lembrar a parábola do Filho
Pródigo, onde o pai festejou o
retorno ao lar do filho arrependido que desperdiçara todos os
seus bens. A consciência acusa
os caminhos errôneos que tomamos, o material escolar que
dissipamos. O sofrimento é inevitável, mas o Pai Maior estará a
nos receber com alegria todas as
vezes que decidirmos retornar à
sala de aula. Só assim iremos
passar de ano.
Devemos seguir a genética
moral de Jesus, pois que fomos
criados pelo mesmo Pai. Não
sejamos fariseus modernos fora
do Centro Espírita, cujo DNA
comportamental muta conforme
o estímulo do meio. O planeta
necessita de identidade segura,
a identidade do bem, e isso cabe
a nós, filhos pródigos invigilantes, ovelhas de passos vacilantes. São boas atitudes que farão
melhorar nossos dormitórios
temporários. Nós somos os alunos aprendizes, estagiários de
Jesus. Foi a nós, estudiosos da
moral do Cristo, que o Pai confiou sua mensagem. É nosso dever de aluno retornar à sociedade o que aprendemos.
Como toda escola, a Terra
existe para aprimoramento social, e não para benefício de poucos individualistas. É função da
escola disseminar ensinamentos
comunitários.
Então, quando um irmão menos esclarecido vier nos perguntar: “Onde está teu Pai?” nós não
ficaremos tão embaraçados em
dar um testemunho verdadeiro
de sua Existência, tal como fez
Jesus através de seus atos.

OUÇA A RÁDIO
RIO DE JANEIRO
AM 1400.
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Projeto Atenção à Gestante é retomado e já aceita inscrições no CEACE
“Sempre que puder, fale de amor e com
amor para alguém. Faz bem aos ouvidos
de quem ouve e à alma de quem fala.”
(Irmã Dulce)
O Centro Espírita Amor, Caridade e
Esperança – CEACE – reiniciou a atividade de doação de enxovais a gestantes
carentes; desta vez, através do Projeto
Atenção à Gestante.
Além do enxoval, o projeto busca,
com uma entrevista inicial, conhecer melhor cada gestante, sua realidade e sua
reação diante da maternidade; e, dentro
das possibilidades, fornecer informações
sobre a saúde da gestante e do bebê.
Nossa finalidade é interagir de forma carinhosa e fraterna com nossas
gestantes, contribuindo para uma maior
conscientização do que é ser mãe e da
responsabilidade de acolher e educar um
novo ser, que vem para também contribuir para a evolução de nosso planeta.
Estamos recebendo as gestantes encaminhadas por trabalhadores e freqüentadores do CEACE, assim como pelas
famílias que participam das duas Convivências Fraternas da Casa.
Atualmente, nosso atendimento acontece às segundas terças-feiras de cada
mês, das 16:30 às 18:00. Solicitamos
apenas que as gestantes encaminhadas a
este serviço tragam seu cartão do prénatal e ultrassonografia.
As interessadas devem se dirigir à
Rua São Manuel, 12, Botafogo, sede do
Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança. Queremos proporcionar os primeiros passos na estrada do Cristo para os
Espíritos com a chance de reencarnar.

Mensageiro Fraterno na Internet
Se você deseja dar sua contribuição
ao Mensageiro Fraterno, sugerindo temas para os artigos, dando sua opinião a
respeito de nosso informativo, elogiando
ou criticando o trabalho feito pela editoria, acesse nossa página na Internet:
www.ceace.org.br.
Lá você pode encontrar este número
que você lê em formato eletrônico, além
de poder solicitar números anteriores,
que poderão lhe ser enviados por correio
eletrônico.
A nossa página ainda traz o calendário mensal das palestras, informações
sobre o Atendimento Fraterno e um
breve histórico do Centro Espírita, Amor, Caridade e Esperança.
Vale a pena conferir. Aproveite.

