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KARDEC E O ESPÍRITO VERDADE
Muito se fala sobre Kardec e o
Espírito Verdade ou Espírito de
Verdade, que é JESUS.
Hoje, queremos rever o que o
próprio Codificador anotou e
bem mais tarde (após 20 anos
de
seu
desencarne)
foi
publicado em OBRAS PÓSTUMAS; sobre o estreito
relacionamento que tiveram no trabalho para nos
trazer a 3ª revelação.
Encontramos esses dados pessoais de extrema
sensibilidade, na 2ª parte de Obras Póstumas; são
depoimentos do próprio Kardec que enriquecem
nosso saber.
11.12.1855: 1ª informação do Espírito ZÉFIRO
sobre o Espírito Protetor: na conversa Kardec
deseja
saber:
Como
alcançar
Sua
benevolência? – Fazendo todo bem que puderes.
- Qual o meio de invocá-LO? – Ter fé viva e
chamá-LO com instância.
25.03.1856: KARDEC narra como escutou batidas
em casa, enquanto trabalhava e sua esposa
também ouviu; fazia estudos sobre manifestações
dos Espíritos e havia um erro que devia ser
corrigido. Na reunião com o Grupo quis saber quem
lhe chamava a atenção daquele jeito; através da
méduim ouviu: foi o teu ESPÍRITO FAMILIAR...
(este fato também é narrado em o Livro dos
Méduins, nº 86)
KARDEC faz uma observação: Naquela época não
se fazia distinção entre as diversas categorias de
Espíritos simpáticos; comfundiam-se sob a
denominação geral de Espírito Familiar.
É também nesta reunião que Kardec toma
conhecimento do seu Espírito protetor – o prórpio
ESPÍRITO VERDADE (JESUS), que o protege e
inspira, mas também adverte: Devia trabalhar por
mim mesmo e não me acostumar a recorrer a
ELE para resolver qualquer dificuldade.
É neste dia que ele se denomina A VERDADE e
promete vir todos os meses por um quarto de hora,
quando estará a disposição de Kardec para as
perguntas que colocar. ELE se diz...um guia que
te protegerá e te ajudará.
ELE está sempre presente: é aquele que
cuida...Quando Kardec fala da SUA proteção para
certa ordem de coisas...deseja saber se essa
proteção se estende às coisas materiais da vida...e
obtem a seguinte resposta: a vida material é na

terra coisa de grande importância. Não te ajudar
a viver, seria não te amar.
Na observação a seguir Kardec fala da proteção
total deste ESPÍRITO que, até então, não avaliara a
elevação...ELE
o
protege
em
todas
as
circunstâncias da vida e como grande amigo
também o adverte: para ter discrição quanto à
sua missão...
Podes vencer, como podes falir; neste caso outro
te substituirá, porque os desígnios de Deus não
assentam sobre a cabeça de um só...sua missão
só será justificada após terminar a obra...e tu
ainda nada fizeste.
Avisa dos perigos na missão dos reformadores;
Kardec pergunta se será insuficiente a minha
capacidade?...a missão dos Reformadores é
cheia de tropeços e perigos. A tua é rude,
previno-te, porque tens de abalar e transformar
o mundo inteiro...será preciso expor a tua
pessoa...levantarás
contra
ti
ódios
terríveis...para lutar contra os homens é preciso
coragem, perseverança e inabalável firmeza. É
preciso prudência e jeito para levar as coisas de
modo a não comprometer os acontecimentos; é
preciso dedicação, abnegação e disposição para
o sacrifício. Vês que a tua missão é subordinada
a condições que só de ti dependem.
Eu devia esperar tudo isto e tudo isto se verificou,
conforme me comunicou o ESPÍRITO DE
VERDADE.
Continuação na página 2.
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Quando, em 1863, Kardec preparava o Evangelho
Segundo o Espiritismo, ouviu: A nossa ação,
especialmente a do ESPÍRITO DE VERDADE é
constante sobre ti...Com todo carinho chama
KARDEC: caro companheiro de outrora, fiel
discípulo da verdade, vai continuando nesta
vida a obra que, outrora, juramos, nas mãos do
Grande Espírito, que te ama e te venera,
consagrar as nossas forças e existências até
concluí-la.
A 1º de janeiro de 1867 KARDEC confirma a
realização de todos os avisos recebidos do
ESPÍRITO DE VERDADE e coloca uma prece linda

de agradecimento ao PAI e faz oferenda de sua
vida para o cumprimento dos desígnios de DEUS.
Que possamos confiar e nos entregar para
cumprirmos a tarefa para a qual viemos nesta
existência; gratidão ao PAI que nos envia este
CONSOLADOR!
FONTE:
- Obras Póstumas – Tradução de J. Herculano
Pires Ed. Lake – Abril/2005.
- O livro dos médiuns – FEB.

Joalina Alcantara

AMORIZAÇÃO 2013
4º Encontro dos Trabalhadores do CEACE

QUEM É VOCÊ?
Vamos nos conhecer melhor?
Data: 26 de Outubro de 2013 – Sábado
Hora: 13:30 às 18:30 horas
Inscrições on line: http://goo.gl/JSe4JA
E-mail: atendimento.ceace@ceace.org.br
Contatos: Nilda Miranda, Bia Bianque, Lúcia Gembarowski e Rosa Shibata
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação XV
“Se um asiático me perguntar por uma

definição da Europa, serei forçado
forçado a resresponderponder-lhe do seguinte mo
modo: É aquela
parte do mundo perse
perseguida pela incrível
ilusão de que o homem foi criado do nanada, e que a sua existência atual é a sua
primeira entrada na vida”
vida”
Arthur Schopenhauer (1.788(1.788-1.800 d.c.)
d.c.)

VISITA FRATERNA
O Centro Espírita Amor Caridade e Esperança (CEACE) realiza todos os anos
a doação de latas de óleo à Colônia de Curupaiti. Confirmamos novamente a
doação para o ano de 2013, dando continuidade a este belo trabalho.
Desta forma, se for possível para você, contamos com sua colaboração,
mesmo que não seja possível termos a sua presença na data da entrega.
INFORMAÇÕES:
Dia: 20 de outubro de 2013 (terceiro domingo do mês).
Local: Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária - Colônia de Curupaiti
Endereço: Rua Godofredo Viana, 64 – Tanque - Jacarepaguá
Horário de Saída do CEACE: 13:00 horas
Item para doação:
• Óleo de soja
OBS: Não levaremos lanche..
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COMO VENCER O MEDO E TER SEGURANÇA
Muitas pessoas têm medo de tudo: de ficarem
doentes, de furacões, de terremotos, enfim, de
coisas que podem nunca acontecer. Ora, entrar
em pânico não resolve; o que nos compete
fazer é tomar todas as precauções para evitar
aquilo que pode ser evitado, mas nunca pensar
o pior. Aliás, um psicólogo inglês apurou numa
pesquisa que apenas 2% das
nossas preocupações são justas e
merecem a nossa atenção. Isto
significa que 98% das nossas
preocupações não têm sentido, e
só servem para sobrecarregar
nossa mente.
A melhor coisa para mantermos o
equilíbrio emocional diante da
vida, segundo a Doutrina Espírita,
é orarmos em favor de nós
mesmos dirigindo-nos diretamente
ao Pai Celestial, isto é, sem intermediários, para
vencermos a insegurança, o medo e a
ansiedade. Podemos afirmar que orar é um ato
de fé, de confiança na bondade de Deus e do
seu imenso amor para todos nós, pois Ele nos
criou para sermos felizes. Portanto, fitemos o
céu que Deus pintou de azul para sempre
termos esperança, no qual, quando chega a
noite, acende estrelas até o amanhecer, e
oremos dizendo com toda a convicção:

“Pai de Amor e Bondade, diante de Tua
Misericórdia Infinita, rogo a luz do entendimento
para aceitar a Tua Vontade Soberana em
qualquer circunstância da vida. Concede-me,
Senhor, forças e coragem a fim de vencer as
minhas dificuldades, e que eu jamais seja
dominado pelo medo do que possa acontecer.
Afasta
de
mim
qualquer
pensamento de insegurança,
porque confio no Teu Eterno
Amor que a tudo preside e que
tudo deixa acontecer para o
nosso bem e para o nosso
progresso espiritual.
Ajuda-me a encontrar a estrada
luminosa do futuro que a Tua
bondade reserva para mim,
como compensação por todo o
bem que eu fizer aos meus
irmãos em humanidade, inclusive aos meus
inimigos. E diante das fraquezas humanas, que
semeiam tanta descrença e insegurança em
nossos caminhos, não permitas Senhor, que eu
jamais perca a esperança na vitória do bem,
pois ele há de triunfar sobre o mal, queiram os
homens ou não, pois eu creio em ti, Senhor, e
sei que essa é a Tua determinação para
sempre! Assim seja!”.
Gerson Simões Monteiro
Vice-Presidente da FUNTARSO

Inscrições encerradas.
Todos aqueles que já terminaram o ESDE ou que estejam cursando o 3º ano do
mesmo, assim como os que já exercem esta atividade na Casa:
Não percam a próxima oportunidade!
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Queiroz , Gerson Monteiro, Ilson Barbosa e Joalina Alcantara.
www.ceace.org.br - Contato: mensageiro.fraterno@ceace.org.br

