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Sob quase todos aqueles sorrisos, que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do
ressaibo, do arrependimento. Alguns envenenaram
a alma dos charcos por onde andaram, antes de
serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram a drogas perturbadoras, que lhes consomem a
juventude, qual ocorreu com as multidões de outros,
que os anteciparam e desapareceram. Esquecidos
e enfermos, aqueles que foram pessoas-objeto,
amargam hoje a miséria a que se acolheram ou
foram atirados. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos os que se encontram na Terra, nascidos
em berços de ouro ou de palha, homenageados ou
desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo
barro frágil de carne, e experimentam, de uma ou de
outra forma, vicissitudes, decepções, doenças e
desconforto. Ninguém, no mundo terreno, vive em
regime especial. O que parece, não excede a
imagem, a ilusão. Se desejas ser feliz, vive, cada
momento, de forma integral, reunindo as cotas de
alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num
painel plenificador. As ocorrências de dor são
experiências para as de saúde e de paz. A felicidade
não são coisas: é um estado interno, uma emoção.
Abençoa os acidentes de percurso, que denominas
como desdita, segue na direção das metas, e verás
quantas concessões de felicidade pela frente, aguardando por ti. Quem avança monte acima, pisa
pedregulhos que ferem os pés, mas também flores
miúdas e verdejante relva, que teimam em nascer ali
colocando beleza no chão. Reúne essas florezinhas
em um ramalhete, toma das pedras pequeninas
fazendo colares, e descobrirás que, para a criatura
ser feliz, basta amar e saber discernir, nas coisas e
nos sucessos da marcha, a vontade de Deus e as
necessidades para a evolução.………………………

lanejastes a vida, objetivando encontrar
esse reino encantado, onde, por fim,
descansasses da fadiga, da aflição e
fruísses a harmonia. Passam-se anos, e somas
frustrações,
anotando
desencantos
e
amarguras, sem anelada conquista. Lentamente, entregas-te ao desânimo, e sentes que estás
discriminado no mundo, quando vês as propagandas apresentadas pela mídia, nas quais
desfilam os jovens, belos e jubilosos, desperdiçando saúde, robustez, corpos venusinos e
apolíneos, usando cigarros e bebidas famosas,
brincando em iates de luxo, ou exibindo-se em
desportos da moda, invejáveis, triunfantes...
Crês que eles são felizes... Acreditavas que a
felicidade seria semelhante a uma ilha
fantástica de prazer constante e paz permanente. Um lugar onde não houvesse
procupação, nem se apresentasse a dor; no
qual os sorrisos brilhassem nos lábios, e a beleza
engrinaldasse de festa as criaturas. Uma
felicidade feita de fantasias parecia ser a tua Divaldo Pereira Franco. Da Obra: Momentos Enriquecedores.
busca.Não sabes quanto custa, em sacrifício e Ditado pelo Espírito Joanna de Ângelis.
dor, alcançar o topo da fama e permanecer lá. Salvador, BA - 1994.
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tragédia parte dela e é alimentada progressivamente por
ela mesma”. E diante dessa reflexão não nos é possível
o engano, causamos o mal e muitas vezes nos portamos
como o „inimigo‟ para o outro, e pior ainda, somos o nosso maior inimigo. Será que estávamos procurando os
inimigos no lugar errado, ou talvez projetando nos outros
o que não reconhecemos em nós?
Será que os nossos reais inimigos não são
outros:
Insegurança;
Perfeccionismo,
Falta
de
humildade, Falta de respeito, Vitimização, Controle,
Racionalização, Inveja, Deslealdade e Infidelidade, etc. ?
Não seriam esses os nossos inimigos, que nos impedem
de olhar profundamente a vida e de amar ao outro, já que
não os reconhecendo em nós os projetaremos e não
conseguiremos amar ao próximo quando ele nos revela
o que somos? Será que a nossa limitação em percebermos quem somos não esbarra exatamente nesses
inimigos?
Como podemos amar, então, os nossos

O

capítulo XVII do Evangelho Segundo o
Espiritismo começa com o seguinte ensinamento: “Amai os vossos inimigos; fazei o bem aos
que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles
que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E, se saudardes
apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que
os outros? Os gentios
também não fazem assim? Sede,
pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é
perfeito”. Mt (5:44)
Esses são os caracteres da perfeição apresentados por
Jesus, e Ele já começa afirmando que temos inimigos
quando diz: “Amai os vossos inimigos”. Ele não pergunta se
os possuímos, Ele afirma. Então, quem são os nossos
inimigos? Como poderemos amá-los se não os
conhecemos? Mas basta um olhar mais atento para encontrá
-los: desestrutura na família, violência, exploração no
trabalho, políticos, competição de toda ordem... São muitos
os inimigos.
A própria sociedade se encarrega de identificar os inimigos
do momento, e toda a história humana foi assim: “lá está o
inimigo”, “ali reside o mal”, precisamos nos afastar, ignorar,
eliminar... E o mal permanece, entramos e saímos das
existências e o mal nasce e renasce na humanidade.

inimigos?

O primeiro passo é aceitarmos profundamente o que
somos, pois caso contrário não poderemos mudar. Se
não descobrirmos onde reside o nosso mal estaremos
todo o tempo atendendo à demanda do ego, ou seja,
estaremos acreditando que as respostas estarão fora e
que somos realmente pobres vítimas da vida.
Jesus, em Sua profunda capacidade de compreender a
natureza humana, sabia que não tínhamos capacidade
para “sermos perfeitos tal qual o Pai celestial”, mas
como explica Kardec no Livro dos Espíritos, os homens
daquela época (e nós também) não compreenderiam
suas palavras se fossem ditas de outra maneira. Mas à
criatura não é dada a capacidade de ser como o
Criador, pois conforme afirma Joanna de Ângelis2: “...
nenhuma possibilidade existe de alguém ser perfeito
como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não obstante, se
pode inferir que é possível despojar-se do primarismo,
como o diamante que para brilhar deve libertar-se de
toda a ganga, passando pela necessária lapidação...”.
Ser perfeito na condição humana é esforçar-se para se
tornar melhor a cada dia, buscando uma conexão
profunda com Deus, vivendo a vida como Cristo nos
ensinou, com dignidade e integralidade, com coragem e
acima de tudo com amor. Assim entendida a perfeição, a
nossa finalidade deve ser a busca da totalidade, a
unicidade com Deus. E Deus reside onde poucos de nós
O procuramos.

E se eu descubro que meu maior inimigo reside em mim,
e que é justamente esse o inimigo que preciso amar?
Quais são, então, os inimigos que precisamos amar?
Conforme Jung1, “muitas vezes é trágico ver como uma
pessoa estraga de modo evidente a própria vida e a dos
outros, e como é incapaz de perceber até que ponto essa

1

JUNG, Carl G. AION: estudos sobre o simbolismo do si-mesmo. Editora
Vozes
2

Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Leal Editora.
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Q

ue a paz de Jesus permaneça conosco! Estes
são dias próprios para a evolução da criatura
humana. Aproveito de uma pausa entre as
comunicações dos sofredores para abraçar os companheiros de luta que se encontram em nossa Casa
com abnegação e devotamento. Falar de saudade
seria demonstrar insensibilidade ao amor de Deus que
me faculta carinhoso apoio, dos benfeitores queridos,
dos familiares devotados e dos amigos que me antecederam na volta ao Grande Lar, Nada obstante,
quanta saudade!...Uma longa existência carnal impõe
ao Espírito hábitos que se prolongam além do corpo,na Erraticidade. As recordações avolumam-se e as
lágrimas teimam em descer pela comporta dos olhos
porque são também feitas de gratidão. Gratidão à
fidelidade dos seus corações, segurando a charrua e
trabalhando o solo das existências despedaçadas.
Estamos convidados para implantar o Reino de Deus
na Terra. Neste momento, forças satânicas estão ceifando vidas cristãs nas cidades conquistadas. Através
da degola repetem os dantescos espetáculos do passado. Jesus prossegue odiado por uns, desconhecido
por outros e negligenciado por aqueles que O
conhecem. Não por nós, que O amamos, porque Ele

nos arrancou do cativeiro das paixões inferiores e
acenou-nos com plenitude. Sigamos pacientes,
confiantes! Momento de crise é período que anuncia
mudança. Toda mudança produz estranheza e faz-se
desafio. Não façamos parte dos grupos que gritam, que
blasfemam, que promovem anarquia… Sejamos servidores de Jesus onde e quando se nos faça necessário.
Seja a Casa que Ele nos confiou um recanto seguro de
paz para aqueles que a sociedade excluiu do seu
grupo e nos acostumamos com a miséria em que se
encontram. Mantenhamos aceso o ideal da fraternidade e nunca nos arrependeremos de havermos sido
gentis, cordatos, pacíficos e pacificadores. Os dias
sucedem-se, mas o Mestre é o mesmo. Ainda estamos
em Cafarnaum escutando-Lhe a voz e preparando-nos
para os grandes caminhos que nos cumpre percorrer…
Irmãos queridos, exoro as bênçãos divinas para todos,
a fim de que tenham coragem, a coragem do amor,
que nunca titubeia e jamais fracassa. Abraçando os
corações queridos, o velho amigo e companheiro de
lutas entre os sofredores,
Nilson,
Página psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 19 de Agosto de 2015, na
reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador – BA
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Diz Jesus (Lucas 4:18-19):

O

Espírito do Senhor está sobre mim, pelo
que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista
aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano
aceitável do Senhor. Coletivamente, podemos dizer que o
ano aceitável do Senhor foi aquele em que a mensagem
de Jesus começou a ser transmitida, no ano trinta da Era
Cristã, segundo a cronologia estabelecida. Individualmente, será aquele em que estivermos dispostos a aceitar
Jesus em plenitude, com o empenho em praticar seus
ensinamentos.
A orientação para essa vivência está contida nas excelências do Evangelho, que tem a sua síntese no Sermão da
Montanha, o mais belo poema da Humanidade. Nele temos o roteiro perfeito para cumprir a vontade de Deus e
edificarmos o Reino Divino na Terra. E o próprio Sermão
da Montanha pode ser sintetizado, conforme a expressão
de Jesus (Mateus, 7:12):
Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o
assim também a eles.
Em favor dos homens, representados por familiares,
amigos, vizinhos, colegas de trabalho e todos aqueles que
cruzam nosso caminho, somos convocados a fazer o
melhor, tanto quanto gostaríamos que eles o fizessem por
nós.
Isso nos remete aos valores do perdão, da caridade, da
solidariedade, da tolerância, da paciência e das demais
virtudes evangélicas, que o Mestre não se cansou de
ensinar e exemplificar ao longo de seu apostolado.
No empenho de servir os carentes de todos os matizes, há
que considerar nossa integração em grupos de trabalho.
Aqueles que servem com eficiência, que produzem em
benefício
da
coletividade,
invariavelmente
estão
associados a outras pessoas, unidos por ideais comuns.
Há estímulos recíprocos em que nos beneficiamos e
somos beneficiados, em relação ao serviço.
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Se nos propomos, por exemplo, a visitar doentes
num
hospital, cumprindo solitariamente a tarefa,
sempre haverá certo constrangimento na abordagem
dos pacientes. Por outro lado, dificilmente
sustentaremos a assiduidade.
Se integrados num movimento de solidariedade,
haverá sempre a segurança do grupo e o estímulo
dos companheiros a nos cobrarem a presença.
Podemos estar dispostos a atender eventualmente o
pobre que bate à nossa porta, ajudar um colega de
serviço, atender à necessidade de um vizinho, visitar
um doente…
Mas será sempre algo por demais elementar para
nos situar como legítimos servidores.
É preciso dar regularidade e constância a esse
empenho.
Para tanto, a melhor alternativa é o Centro Espírita, a
escola abençoada das Almas, onde, num primeiro
momento, aprendemos a raciocinar como Espíritos
imortais em jornada de aprendizado pela Terra.
Se
houver
empenho
nesse
mister,
logo
perceberemos que ali está também a nossa
abençoada oficina de trabalho, onde, unidos em
torno do ideal comum de servir, participaremos dos
abençoados serviços da solidariedade que
emprestam significado e objetivo à existência.
Integrando-nos na casa espírita, participando de
suas campanhas, contribuindo para seus serviços,
estaremos fazendo de cada ano de nossa vida um
ano aceitável do Senhor, aquele ano maravilhoso em
que, despertos para as realidades reveladas pela
Doutrina Espírita, estejamos dispostos a arregaçar
as mangas, buscando a glória de servir.

Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br

Reuniões de Estudos - Aos Domingos em Português & Inglês
17.30 - 19:30hrs - Estudos: livro dos Espiritos, Evangelho Segundo Espiritismo,
Palestras, Passes & Água Fluidificada
Reuniões nas Segundas Feiras em Português
17:30 - 18:30hrs - Atendimento Espiritual
18:30 - 20:30hrs - Estudos: Livro dos Médiuns, Evangelho Segundo o Espiritismo,
“Missionários da Luz,” de André Luiz, Passes & Água Fluidificada

