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Origens do Carnaval
O Espiritismo nos esclarece que estamos o tempo
todo em companhia de inúmeros seres invisíveis,
recebendo deles boas e más influências a depender
da faixa vibratória em que nos encontramos. Sendo
assim, ao contrário do que muitos pensam, não são
somente os encarnados que formam a multidão de
foliões que se aglomera nas ruas das grandes cidades, nossos irmãos desencarnados também nos
acompanham nesta festa.
No livro “Nas Fronteiras da Loucura”, Manoel
Philomeno de Miranda, relata episódios protagonizados pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes:
“Prosseguia o Carnaval e a cidade, regurgitante, era
um pandemônio. Multidão de Espíritos, que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos
físicos, dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças, cuja iluminação, embora feérica,
não conseguia vencer a psicosfera carregada de
vibrações de baixo teor.
Grupos mascarados eram acolitados por frenéticas
massas de Espíritos voluptuosos, que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Algumas Entidades
atacavam os burlescos transeuntes tentando prejudicá-los com suas induções nefastas. Outras buscavam as vítimas em potencial para alijá-las do
equilíbrio, dando início a processos nefandos de
obsessões demoradas.
Muitas pessoas fantasiadas haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas a
regiões inferiores do Além. Aliás, as incursões aos
sítios de desespero e loucura são muito comuns
aos homens que se vinculam aos ali residentes pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das
preferências que acolhem e dos prazeres que se
facultam no mundo íntimo.
A sucessão de cenas, deprimentes umas, selvagens outras, era constrangedora, o que mereceu de
Dr. Bezerra o seguinte comentário: "Grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre
os limites do instinto e os pródromos da razão, mais
sequiosos de sensações do que ansiosos pelas
emoções superiores.

Natural que se permitam, nestes dias, os excessos
que reprimem por todo o ano, sintonizados com
entidades que lhes são afins.
É de lamentar, porém, que muitos se apresentam,
nos dias normais, como discípulos de Jesus, preferindo, agora, Baco e os seus assessores de orgia
ao Amigo Afetuoso..."
O Mentor referiu, então, que as origens do Carnaval
se encontram na bacanalia, da Grécia, quando era
homenageado o deus Dionísio. Mais tarde, essas
festas apresentavam-se em Roma, como saturnalia,
quando se imolava uma vítima humana, adredemente escolhida. Depois, já na Idade Média, aceitava-se a tese de que "Uma vez por ano é lícito enlouquecer", o que tomou corpo, modernamente, no
Carnaval de nossos dias.
"Há estudiosos do comportamento e da psique -asseverou Dr. Bezerra --, sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada
vale, cuja primeira sílaba de cada palavra compôs o
verbete carnaval. Sem dúvida, porém, a festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, e
que um dia desaparecerão da Terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real
substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem
agressão nem promiscuidade."
Nas Fronteiras da Loucura
Manoel Philomeno de Miranda.
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Notícias do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro
No 3º Congresso Espírita do estado do Rio de Janeiro,
cujo tema central foi : O QUE É A VIDA PARA VOCÊ? ,
inúmeras respostas foram dadas a partir desta indagação. Colocaram-se dúvidas quanto aos nossos atuais
conhecimentos para que os aprofundássemos, e sobretudo: gratidão pela chance de conhecermos um pouco
mais da Doutrina Espírita e o seu Codificador.
Nossos conteúdos sobre a definição de VIDA têm embasamento no que JESUS nos disse: ... vim para que
tenhais vida ... e vida em abundância (Jo 10,10).
Objetivo geral: estimular uma reflexão profunda sobre
a finalidade da vida corpórea para o espírito, do porquê estarmos aqui, a partir da conscientização do
diferencial da proposta espírita.
Cada trabalhador-expositor trouxe para nós diferentes
ângulos deste amplo objetivo e nos ajudou a sentir nossa responsabilidade com mais esta chance numa existência em que devemos viver a verdadeira VIDA com
JESUS.
Definindo o que é a vida, falando da campanha pela
vida, expondo sobre a convicção na vida futura,
trazendo-nos a visão cósmica e espiritual da vida,
afirmando que, com a convicção espírita, a felicidade
já começa na Terra, ajudando-nos a entender que a
vida em abundância é viver e conviver .... podemos
resumir todas as mensagens aqui enunciadas e tão claramente expostas, numa fala repetida por todos eles
nas linhas e entrelinhas: ser um Homem de Bem ( L.E.
Q.918 e ESE cap.XVII) vendo as características do espírita verdadeiro e sincero ; são elas:
Fé inabalável em DEUS e no futuro / estuda as próprias imperfeições / faz o bem pelo bem / é feliz
por ser bom / não guarda mágoas / aceita os outros como são; e : no modo espírita de vi(ver) a VIDA,
investir:
No auto aprimoramento / na harmonia familiar / na
divulgação / na melhoria do Centro Espírita / na
articulação do Centro Espírita com a sociedade / na
união dos Espíritas (unificação).
É trabalho de todos os momentos e lugares; para nos
fortalecer lembram a necessidade de viver o momento
presente, o que nos acontece de bom ou ruim: este é o
melhor momento.... este é o melhor tempo. Se a cada ocorrência vivermos este pensamento, estaremos no
esforço para nossa melhoria diária ( conforme o Homem de Bem)
Importante ressaltar a “leveza” deste evento pelo respeito aos horários, possibilidade de nos atualizar nos contatos com livros, CDs, DVDs oferecidos em locais adequados e apresentação de números artísticos (coral, poesias...) que enriqueceram nossos momentos de reflexão.

Deixei para uma “chamada” especial, os momentos
dedicados à “educação”; foi um bom espaço com este
tema de fundamental importância, pois: Para que a
VIDA seja plena nosso olhar deve ser colocado sobre a
infância, período riquíssimo na assimilação da aprendizagem do Espírito que, na adolescência e juventude,
entenderá o porquê de sua existência.
Evangelizar para a VIDA...
O modo espírita de
vi(ver) a VIDA... foram explanações de grandes Educadoras que desenvolvem trabalho fecundo, educando,
transmitindo experiências na Seara do Mestre JESUS.
O espírita só vai demonstrar que aprendeu realmente
todos os conceitos doutrinários se os aplicar na sua
vida cotidiana demonstrando que houve real aprendizagem, mudando o seu comportamento para melhor em relação ao conhecimento adquirido, passando a ter um jeito espírita de viver a vida. (Gladis Pedersen de Oliveira – Pedagoga, ex-presidente da
FERGS)
E acrescentou à sua fala o que KARDEC nos recomenda
no cap.XVII do Evangelho segundo o Espiritismo: ...
reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para
domar suas más inclinações.
Dalva Silva e Souza falou sobre A Família e os desafios da atualidade – é neste contexto que a criança (Espírito reencarnado) vem; muitos desafios são colocados
na Família, mas estes são colocados na medida certa, para estimular-nos ao desenvolvimento dos potenciais que trazemos. Somos chamados à tarefa de
fazer germinar e crescer a semente do amor que está
em nossa intimidade...... na Família, cabe-nos desenvolver atitudes fraternas e afetuosas com os que
compartilham conosco o lar ..... colocar em prática
a dinâmica do Evangelho de JESUS em nossas vidas.
Quanto aprendemos e que “reforço” para nosso entusiasmo nas tarefas de educar, lembrando o que
HIPPOLYTE (aos 24 anos) escreveu: A educação é a
obra da minha vida e todos os instantes eu os dedico para meditar sobre esta matéria (do livro: Textos
Pedagógicos - Ed.Comenius - pág. 78); e KARDEC
enriquece, dizendo que: a educação convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral
(L.E. Q. 917).
Muito bom constatarmos neste Congresso a presença de
jovens e crianças nas tarefas apresentadas, nos estudos, nas artes !
Que os esclarecimentos recebidos nos façam crescer
em fraternidade e no trabalho, ( na posição em que estivermos ), dar nossa contribuição na melhoria do nosso
Mundo.
Joalina Alcântara
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação IX

“Ó tu, moço ou jovem que te julgas
abandonado pelos deuses, sai
saiba que, se
te tornares pior, irás ter com as piores
almas, ou, se me
melhor irás te juntar às
melhores almas, e em toda sucessão de
vida e morte farás e sofrerás o que um
igual pode merecidamente sofrer nas
mãos de iguais. É esta a justiça dos
céus.”
(Platão - 42727-347 a. C.)

CEACE – VISITA FRATERNA
Dia: 17 de
de fevereiro de 2013 (terceiro domingo
domingo do mês).
Local: “Lar Maria de Lourdes”
Lourdes”
Endereço: Rua Pajurá 256 – Jacarepaguá
Horário de Saída do CEACE: 13 horas
INFORMAÇÕES:
É uma Instituição sem fins lucrativos com capacidade para atender, em regime de residência, a 50 crianças e adolescentes acamados, portadores de deficiência física e/ou mental.
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
Soro Pedialyte;
Kaloba - remédio
Tylenol Gotas
Lenços umedecidos
Fralda XG Infantil
Fralda M e G Geriátrica
LANCHE:
Não levaremos lanche.
“Nossos irmãos enfermos estarão sempre sob os cuidados dos Amigos Espirituais, no clima de preces a
Jesus, para que os vejamos valorosos e serenos dentro da superação do presente estado orgânico.
Roguemos a Jesus nos ampare e abençoe, hoje e sempre.”
Bezerra de Menezes
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PALAVRAS DE CONFORTO AOS PARENTES E AMIGOS
A dor com a morte de um filho é comparável a
uma profunda punhalada em pleno coração,
cuja cicatriz nem sempre o tempo é capaz de
apagar. Em se tratando de mortes violentas e
inesperadas, então, nem se fala, caso dos pais
que perderam filhos na boate Kiss, na cidade
de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uns
queimados e a grande maioria por inalação de
fumaça tóxica.
Não só filhos, mas também
esposas,
noivas,
mães,
amigos, enfim todos aqueles
que sofreram perdas de seus
entes queridos em diversas
partes do país.
De fato, só o tempo
consegue amenizar a dor
dessas grandes perdas, e,
sobretudo, a fé na Bondade
de Deus que nunca nos desampara, mesmo
sabendo, pelo que nos ensina o Espiritismo,
que todos os que desencarnam por acidentes
são sempre ajudados pelos Benfeitores
Espirituais.
Porém, gostaria de sugerir a todos que passam
por tamanho sofrimento que, ao lembrarem-se
dos que partiram, transformem a saudade em
oração. Em suas preces, roguem a Deus
amparo para suas almas onde elas estiverem,

na certeza de que todas receberão seus
pensamentos de amor, impulsionados pela
convicção de que elas continuam vivas no
mundo espiritual.
Embora na morte só exista a separação física,
ainda assim a sua aceitação é muito difícil. Por
isso mesmo, pedimos a Deus o amparo para
todos os que perderam seus
familiares em circunstâncias
muito dolorosas, oferecendo
a seguinte prece para
aliviarem o peso da cruz
que carregam.
“Jesus, alivia o meu
coração que sofre muito.
Dá-me
força,
Divino
Mestre, para suportar a
separação
dos
meus
entes queridos que agora
vivem na espiritualidade, aceitando sem
revolta o cumprimento da vontade de Deus.
E lembrando Teu amoroso convite: "Vinde a
mim, todos vós que estais aflitos e
sobrecarregados, que eu vos aliviarei”, eisme aqui, Senhor, na Tua presença, para
receber as bênçãos da Tua consolação. Faz
nascer, Amigo dos Sofredores, a luz bendita
da esperança em minha alma, neste
momento de tanta angústia por que passo,
pois creio na Tua Infinita Misericórdia!”.

Gerson Simões Monteiro
Mensagem postada no blog do Extra
Coluna em nome de Deus, no dia 28 de janeiro de 2013

“...Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em
muitos momentos, dolorosa...”
Emmanuel
O Mensageiro Fraterno se solidariza com a dor dos nossos irmãos em Santa Maria – RS.
Reforçando que não nos cabe julgar quem quer que seja, e sim orar para que todos tenham
muito equilíbrio diante deste acontecimento.
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