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Pensando que fomos esquecidos pela Divindade,
rogamos nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia,
Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem Seu
consentimento, basta que depositemos confiança
em Suas Soberanas Leis. Todas as coisas, na Terra,
passam… Os dias de dificuldades passarão…
Passarão também os dias de amargura e solidão…
As dores e as lágrimas passarão. As frustrações
que nos fazem chorar… um dia passarão. A
saudade do ser querido que se vai na mão da
morte, passará. Os dias de glórias e triunfos
mundanos, em que nos julgamos maiores e
melhores que os outros… igualmente passarão.
Essa vaidade interna que nos faz sentir como o
centro do Universo, um dia passará. Dias de
tristeza…

“Noto que se temos o anticoncepcional, por
que haveremos de promover a morte de
criancinhas recém-natas por meio de processos
cruéis, simplesmente para que elas não nos
partilhem a vida, com uma terra tão imensa
para ser lavrada, plantada e aproveitada em
benefício da da comunidade humana?”
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O

médium mineiro Francisco Cândido Xavier contou que, num de seus dias de
profunda amargura, solicitou ao benfeitor
espiritual que levasse o seu pedido de
socorro à Maria de Nazaré, para que ela o consolasse,
já que seus problemas eram graves.
Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se
portador de um recado da mãe de Jesus. Chico
imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na
posição de anotar: Pode falar, tomarei nota de cada
palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou:
Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o
seguinte recado: “Isso também passará. Ponto final.”
Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao
benfeitor: Só isso? E ele respondeu: É, Chico. A Mãe
Santíssima pediu para lhe dizer que isso também
passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando
visitados pela dor, gostaríamos de receber uma
mensagem individual de consolo.

Dias de felicidade… São lições necessárias que, na
Terra, passam, deixando no Espírito imortal as
experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um
desses dias repletos de amargura, paremos um
instante. Elevemos o pensamento e busquemos a
voz suave da Mãe amorosa a nos dizer
carinhosamente: Isso também passará… E
guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já
superadas, que não há mal que dure para sempre.
O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai soçobrar diante da
turbulência de gigantescas ondas. São guerras,
interesses mesquinhos, desvalores…
Mas isso também passará, porque Jesus está no
leme dessa nau, e segue com o olhar sereno de
quem guarda a certeza de que a agitação faz parte
do roteiro evolutivo da Humanidade, e que um dia
também passará. Ele sabe que a Terra chegará a
porto seguro porque essa é a sua destinação.
Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiemos em Deus,
aproveitando cada segundo, cada minute.
Momento Espírita
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Comidas & Sobremesas Brasileira
com muita variedade.
Endereço: Stockwell Community
Resources Centre - 2, Studley
Road - SW4 6RA - Stockwell
Preço: £15.00 ( Criança até 7 anos
não paga / até 12 anos paga meia)

O Fraternity Spiritist Society, terá
o Seminário de Passe, evento
anual que a nossa casa oferece a
todos que tenham interesse em
aprender o que é o Passe na
Casa Espirita. O Seminário será
proferido em dois domingos,
26/09 e 30/09
Horário: 16:15 às 18:30hrs.

N

ossos
queridos
amigos,
Marcelo de Birmingham e
Denis da Alemanha, estarão
proferindo um seminário no Sabádo
22 de Setembro. Esse seminário terá
a temática “A Genêses” e será organizado pela British Union Spiritist Societies BUSS. Estaremos divulgando
esse evento no Facebook do
Fraternity Spiritist Society e no website
da BUSS
www.buss.org.uk
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Por Iris Sinoti - Terapeuta Junquiano

V

ivemos momentos da atualidade que acredito ser de
importância analisar o nosso comportamento, pois se
estamos em uma proposta de crescimento a autoanálise é indispensável e urgente.
Quase todos nós queremos ser, de alguma maneira, especiais e
também queremos e desejamos que nossa singularidade tenha
lugar no mundo. A questão é que muitas vezes esse desejo é
apenas do ego, que adoecido se apresenta cada vez mais
pretencioso e exigente.
Tenhamos como exemplo as questões da aparência: a insatisfação é tamanha que se chega ao absurdo de mutilar o próprio
corpo para parecer com determinado modelo ou atleta, que
muito provavelmente também já mutilou o corpo. Infelizmente,
não é motivo de “orgulho” mostrar no corpo as marcas das
experiências da vida, dos anos vividos, da sabedoria adquirida.
O estranho nesse comportamento é que não encontraremos
singularidade na uniformidade, pois a busca pelo padrão de
beleza, por exemplo, não irá satisfazer a nossa busca natural,
sermos reconhecidos e amados como indivíduos.
Curioso que a palavra “Indivíduo” tem sua origem do latim, em
Individuus, que significa indivisível, que não pode ser dividido.
Então, precisamos ao fazermos nossa autoanálise nos
perguntar se realmente entendemos o significado dessa palavra
e principalmente se direcionamos a nossa vida para nos tornar
esse ser indivisível. Na obra “O Despertar do Espírito”, no cap.
1, Joanna de Ângelis nos alerta: “A vida em sociedade não
pode expulsar o interesse da busca da individuação de cada um
dos seus membros, tornando-os confusos e padronizados em
uma escala comum.”
Outro fato curioso diz respeito a nossa capacidade perceptiva,
pois a nossa percepção é ativada pela diferença. Só
reconhecemos a luz porque também conhecemos a escuridão,
só buscamos o belo porque existe o menos belo para
compararmos, porém, o que acontecerá se nos tornarmos

padronizados, com o mesmo cabelo, corpo, sorriso...?
Provavelmente o primeiro incômodo será a dificuldade de
nos distinguirmos da multidão, o segundo, talvez, será
chegar à conclusão que nada teremos de singular.
E retornando aos ensinamentos da Mentora: “Normalmente,
o indivíduo toma como padrões e procura assemelhar-se
àqueles que lhe parecem melhores, verdadeiros modelos,
esquecendo-se de que se torna impossível conseguir
resultados positivos nesse tentame, porque à medida que
imita outros perde a identidade...”.1 Quem somos nós que
ainda nos buscamos fora? Quem seremos nós se continuarmos buscando nos encontrar onde nunca estivemos?
É preciso que nos esforcemos muito para adquirirmos
consciência de quem somos, do que queremos e do que
viemos fazer no planeta. E esse esforço é individual e
intransferível, e se não tomarmos as rédeas e a responsabilidade da nossa vida, o nosso processo de individuação
pode ficar muito comprometido, pois a onda do conformismo
e do comodismo ainda podem ser muito atraentes e
viciantes.
Só aceitando a própria singularidade que o homem e a
mulher poderão conviver na sociedade sem perder a sua
identidade, só acreditando-se como ser único será possível
não se permitir arrastar pelas facilidades e pelas falsas
promessas de amor e reconhecimento. Só reconhecendo o
nosso elevado valor como INDIVÍDUO poderemos
transformar as vidas, incluindo principalmente, a nossa!
Pois, “A verdade é simplesmente que aquilo que devemos
saber virá de dentro de nós. Se pudermos alinhar a nossa
vida com essa verdade, não importa quão difíceis os
desgastes do mundo, sentiremos um efeito benéfico,
esperança e vida nova.” 2
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Joanna de Ângelis - Vida: Desafios e Soluções, cap. 7
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A

s duas meninas, sete e nove anos,
brincavam
na
calçada.
Nas
proximidades, a gata rueira, impossível de ser
contida nos limites da casa, como todos os felinos.
A bichana resolveu atravessar a rua. Um automóvel
aproximava-se, veloz. Ela esgueirou-se, rápido. Escapou por um triz, como sempre, valendo-se das
“sete vidas” com que o imaginário popular brinda a
agilidade dos felinos. Certamente gastou a última,
porquanto outro carro vinha em sentido contrário e
a pobre foi colhida por rodas implacáveis.
Em segundos expirava, velada pelas meninas que
choravam em desolação, traumatizadas com a
violência presenciada, inconformadas com a
perda de sua Juju.
– Papai, a Juju cumpriu um carma? – Não,
filhinha. Animais não têm dívidas a pagar. São
conduzidos pelas forças da Natureza, sob
orientação do instinto. – Mamãe dizia que era uma
criminosa, destruidora de cortinas e estofados!
– Não fazia por mal… Apenas afiava as garras,
como todo felino. – Podemos orar por ela? –
Certamente! Será como se lhe fizessem um
carinho à distância. – Quando morrermos, vamos
encontrá-la? – Talvez… As almas dos animais não
costumam demorar-se no Além. – Animal também
reencarna? – Sim. Faz parte de sua evolução. –
Gato
pode
reencarnar
como
cachorro?
– Sem dúvida, e também em outras espécies, em
constante desenvolvimento, ao longo dos milênios.
– Que bom papai! A Juju poderá voltar como filha
de nossa Baby!
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Algum tempo depois, Baby, a cadelinha,
despeja no mundo quatro filhotes. As meninas encantam-se, particularmente com a
menor. – Veja, papai! Tem a mesma cor
de nossa Juju e até os olhos puxadinhos.
Deve ser ela! – Pode ser, filhinha – sorriu
o pai, condescendente. Não seria caridoso
contestar
a
animadora
fantasia.
Afinal, não era impossível… Como
devassar os meandros da evolução, a progressão das experiências, as espécies a
que se liga o princípio espiritual, na longa
jornada
rumo
à
consciência?
– Podemos ficar com ela? ………... ……
– Se quiserem ……………………………...
– Vai chamar-se Juju …………...……...…
– Tudo bem
Observando o entusiasmo das meninas,
conjecturava o pai, com seus botões:
“Ah! Vida abençoada! Sempre a brotar,
irresistível,
plena
de
esperanças,
sobrepondo-se à desolação da morte!”

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

Reuniões de Estudos - Todos Domingos:
16:00 hrs - Estudo do Livro dos Médium
16.30 - 18:30hrs - Estudos: livro dos Espíritos, Evangelho
Segundo o Espiritismo, Palestras, Passes & Água Fluidificada,
Atendimento Fraterno e Venda de Livros Espíritas.
16:30 - 18:15hrs - Educação da Infância, Juventude & Familia

