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OS ESPÍRITOS
Ainda em O Livro dos Médiuns,
agora em seu capítulo 24
(também na segunda parte),
entendemos que, tal como os
seres encarnados, os Espíritos
falam sobre aquilo que sabem.
Muitas vezes não se privarão
de darem opiniões sobre o que
não conhecem por razões que
Fonte: www.espitirinhas.blogspot.com.br
também
são as nossas: a vaidade de quererem mostrar coO desconhecimento sobre como se dá a vida após
nhecimento, ainda que não corresponda ao coro falecimento é um dos fatores pelos quais tal tereto; o orgulho de não quererem assumir não sabema se torna tão intrigante. A existência de um munrem sobre determinado tema; a falta de compromisdo habitado por seres que já não mais possuem a
so com as informações prestadas e a zombaria para
veste carnal, mundo este para o qual retornaremos
com aqueles que acreditam neles simplesmente por
quando o fenômeno que ainda chamamos de morte
serem desencarnados. Isso para não nos referirmos
nos acometer, é tão claramente evidenciada que
à recomendação de João Evangelista para que não
mesmo seres na idade infanto-juvenil conseguem
crêssemos em todos os Espíritos, mas que vísseexperimentar contato com seus participantes. A
mos antes se eles eram de Deus.
tirinha de quadrinhos aqui reproduzida mostra a
tradicional "brincadeira do copo", na qual amigos se
Outro ponto interessante abordado pela tira é a
reúnem em torno de um alfabeto ou conjunto de
simpatia ou antipatia sentida pelos Espíritos em
respostas e fazem perguntas, sendo estas responrelação aos encarnados. Tal qual ocorre em nosso
didas por uma "força misteriosa" que conduz aquele
próprio cotidiano, há pessoas que nos geram sentiobjeto até onde está escrita a resposta, ou construmentos agradáveis e que nos fazem realizar esforindo-a letra a letra. Parafraseando Allan Kardec,
ços praticamente gratuitos por elas. Da mesma forsabemos que copos não têm cérebro. Consequenma, para com outros não temos a mesma reação,
temente, não produzem respostas. É necessário
deixando que busquem soluções para seus probleque exista ao menos um ser inteligente por trás do
mas por si mesmos.
fenômeno. Não sendo nenhum dos presentes na
sala aquele a animar o copo, nos resta aceitar a
Em suma, a breve historia ilustra grande número de
existência dos Espíritos, assim como a possibilidade
aspectos abordados pela Doutrina Espírita. A comde intercâmbio com eles. Para entender melhor o
preensão deles nos auxilia a nos relacionarmos
processo de movimentação de objetos pelos seres
melhor com nossa própria vida e mundo, visto que
espirituais, assim como a impossibilidade de outras
não há separação entre as dimensões. Há interseexplicações, podemos consultar o Livro dos Méção contínua entre nós, encarnados, e eles, desendiuns, no primeiro capítulo da segunda parte, sendo
carnados. Saber que as leis "sociais" são muito serecomendada também a leitura da íntegra de sua
melhantes nos dois planos, pois ambos têm em
primeira parte, pois nela o Codificador do Espiritiscomum a figura do ser humano, é esclarecedor no
mo constrói com acuidade o raciocínio que nos leva
sentido de nos mostrar que a continuidade da vida
à aceitação das premissas aqui apresentadas.
não traz, em si, grandes mudanças. Se desejamos
que elas ocorram, precisamos promovê-las em nós
Uma das críticas que foi e tem sido levantada contra
mesmos.
Breno Araújo
a possibilidade de comunicação com Espíritos é a
de que, se eles são mesmo seres pertencentes a
Nesta Edição:
outro plano, deveriam apenas fornecer informações
verdadeiras. Tal hipótese ainda é baseada no maLindo texto de Gerson em homenagem às
ravilhoso que tanto nos atrai, neste caso o de achar
mães: “O encontro de Maria com Judas”
que há outra categoria de seres diferentes de nós,
Página 3.
cuja obrigação é ter conhecimento sobre tudo.
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No mês das mães, temos Maria como a representação maior de doação ao próximo. Mãe
santíssima que nos afaga constantemente. No texto identificaremos o tamanho desse Espírito cujo sobrenome é amor:

O ENCONTRO DE MARIA COM JUDAS
No poema “Retrato de Mãe”, da poetisa
Maria Dolores, pelo médium Chico Xavier, do
livro Momentos de Ouro, resumidamente ela
relata que Judas, depois do suicídio,
permanecia no além cego e solitário, muito
tempo depois da morte de Jesus. Cansado
de remorso, sentara-se a chorar... Nisso,
nobre
mulher,
nimbada
de
celestes
esplendores,
afaga a cabeça
do infeliz, e em
seguida,
num
tom de carinho,
ela lhe diz: “Meu
filho, por que
choras?”.
- Acaso não
sabeis?
–
replica
Judas,
claramente
agressivo – sou um morto e estou vivo.
Matei-me e novamente estou de pé, sem
consolo, sem lar, sem amor e sem fé... Não
ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu
que aniquilei a vida do Senhor... A princípio,
julguei poder fazê-Lo rei, mas apenas lhe
impus sacrifício, martírio, sangue e cruz.
Afastai-vos de mim... Nunca penetrais minha
dor infinita... O assunto que lastimo é
unicamente meu...
No entanto, a dama, calma, respondeu: “Meu
filho, venho por mãe a ti, buscando um filho
amado. Sofre com paciência a dor e a prova;
terás, em breve, uma existência nova... Não
te sintas sozinho ou desprezado”. Judas
interrompeu-a e bradou, rude e pasmo:
“Mãe? Não me venhais aqui com mentira e
sarcasmo.

Depois de me enforcar, fui procurar, como
Espírito, força de viver ao pé da pobre mãe
que me forjara o ser!... Ela me viu chorando,
teve medo e expulsou-me a esconjuros. Não
me faleis de mães, sou apenas um monstro
sofredor...”.
Ainda assim –
disse a dama
docemente –
por mais que
me recuses,
não me altero;
Amo-te, filho
meu, amo-te e
quero ver-te,
de novo, a
vida
maravilhosamente
revestida de
paz e
luz, de fé e
elevação...
Virás comigo a Terra, perderás, pouco a
pouco, o ânimo violento, terás o coração nas
águas de bendito esquecimento.
Numa nova existência de esperança, levarte-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei
outra mãe! Pensa e descansa!...
E Judas perguntou: “Quem sois vós? Que me
falais assim, sabendo-me traidor?” No
entanto,
ela
a
fitá-lo,
respondeu
simplesmente: “Meu filho, eu sou Maria, sou
a mãe de Jesus”.

Gerson Simões Monteiro
Presidente da rádio RIO DE JANEIRO
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LUGAR DEPOIS DA MORTE
Muitas vezes perguntas, na Terra, para onde seguirás, quando a morte venha a surgir... Anseias, decerto, a ilha do repouso ou
o lar da união com aqueles que mais
amas... Sonhas o acesso à felicidade, à
maneira da criança que suspira pelo colo
materno... Isso, porém, é fácil de conhecer.
Toda pessoa humana é aprendiz na escola
da evolução, sob o uniforme da carne,
constrangida ao cumprimento de certas
obrigações;
Nos compromissos no plano familiar;
Nas responsabilidades da vida pública;
No campo dos negócios materiais;
Na luta pelo próprio sustento...
O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda
não somos, para sermos, em liberdade,
aquilo que realmente devemos ser.
Não olvides, assim, enobrecer e iluminar o
tempo que te pertence.
Não nos propomos nivelar homens e animais; contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres
outros da natureza trazidos ao regime do
espírito encarnado na esfera física.

O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde
se refocila na satisfação dos próprios impulsos.
A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada,
desliza para a toca, onde reconstituirá o
próprio veneno.
O corvo, detido para observações, quando
solto, volve à imundície.
A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna, incontinenti, à colmeia e ao trabalho.
A andorinha engaiolada para estudo, tão
logo se veja fora da grade, voa no rumo da
primavera.
Se desejas saber quem és, observa o que
pensas, quando estás sem ninguém; e se
queres conhecer o lugar que te espera,
depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres.
Do livro "Justiça Divina", pelo Espírito
Emmanuel, Francisco Cândido Xavier.

VISITA FRATERNA DO CEACE
 Dia: 17 de maio de 2015 (3º domingo)
 Local: AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI
 Endereço: RUA MARAVILHA, 308 - BANGU
 Horário de Saída do CEACE: 13 horas
INFORMAÇÕES:
É uma Instituição sem fins lucrativos com capacidade para atender, em regime de
residência, a 54 crianças e adolescentes acamados, portadores de deficiência física e/ou
mental.
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
Material de Limpeza, Vinagre, Biscoito de maisena, Flam., Milho em conserva, Ervilha em conserva, Farinha de trigo, Extrato de tomate, Suco concentrado, Sustagen
(morango ou baunilha), Saco de lixo 200 l, Amaciante e Sabão em pó.
LANCHE:
Não levaremos lanche.
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Biblioteca do CEACE
Companheiros do ideal espírita,
Gostaríamos de lembrar que continua funcionando
nossa Biblioteca, contendo mais de 600 títulos para
empréstimo. Lá você poderá pegar emprestado,
totalmente grátis, por 30 dias, renováveis,
livros que irão ajudar os estudos sobre
a Doutrina Espírita. Na mesma salinha,
funciona também uma pequena livraria,
onde é possível adquirir livros
da Codificação, a série de André Luiz
e outros que nos são indicados nas palestras
e estudos.
Nosso intuito é facilitar, aos
frequentadores do CEACE,
a aquisição desses livros sem
que precisem buscar em outros lugares.
Visite-nos, em todos os dias de palestras públicas. Estaremos à disposição.
Abraços fraternos
Ana Margarida

Frase do mês
“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível.”
Francisco de Assis
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