Vazio existencial
Quando Sigmund Freud iniciou as suas pesquisas com pacientes
histéricos especialmente, tornou-se o começo de uma das mais
belas e oportunas interpretações da psique humana, dando lugar
a uma verdadeira revolução cultural, desmistificando o sexo,
suas funções e libertando-o da hipocrisia vitoriana que vigia
triunfante.
Foi um período de inesperadas interpretações de transtornos
emocionais e somatizações perturbadoras, que puderam ser
tratados com cuidado, proporcionando existências menos
turbulentas e desastrosas.
Embora a descoberta da libido sexual causasse surpresa e
recebesse exagerado significado facultou mais amplas
percepções e entendimento a respeito dos conflitos humanos.
Inevitavelmente, ocorreu um exagero na sua interpretação,
principalmente por negar a realidade espiritual da humanidade.
Logo depois, Alfred Adler, discordando do mestre, iniciou as
investigações nos conflitos da inferioridade humana, que
culminaram na Psicologia individual e, com a cooperação de
Karen Horney, formaram a Escola Neo-Freudiana.
Horney, ademais, discrepou das diferenças da psicologia de
mulheres e de homens, afirmada por Freud e demonstrou que as
mesmas resultam mais de fenômenos sociais e culturais do que
da biologia.
Relativamente, ao mesmo tempo, Carl Gustav Jung afirmou que a
libido, essa energia psíquica extraordinária, representa todas
as forças da vida e não somente aquelas de natureza sexual.
Procurou analisar as marcas antigas impressas no inconsciente
e adotou a doutrina dos arquétipos, propiciando vida
exuberante a todos aqueles que se encontram em conflitos

desnorteantes.
Cada época da humanidade é assinalada pelas circunstâncias
psicologicamente castradoras que respondem por enfermidades
somatizadas perversas.
A ciência atual e a tecnologia de ponta proporcionam uma visão
quase ilimitada sobre a existência do ser humano e enseja-lhe
uma gama de informações que se multiplicam a cada momento,
atormentando a cultura hodierna.
O conhecimento rápido e extremamente volumoso quão variado,
não tem sido digerido de forma adequada e eis que surgem
inquietadores a insatisfação, a frustração, ao lado do medo,
da incerteza, do vazio existencial.
Vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do
desfrutar, sem a consequência da harmonia interior e do
enriquecimento espiritual.
A aparência substitui a realidade e o importante não é o ser
interior, porém o ego exaltado, que provoca inveja e
competição no palco da ilusão.
De certo modo, foram perdidos o sentido existencial, o
objetivo da vida, o foco transcendente da autorrealização. Em
consequência, aumentam as patologias do comportamento e o
banquete dos mascarados toma aspecto sombrio quando o álcool,
a drogadição e o sexo desvairado passam a enlouquecer os
grupos em depressão…
O avanço na direção do abismo na queda pelo suicídio, o
abandono de si mesmo ou a violência desgovernada passam a ser
a realidade indiscutível do processo de evolução social.
Tudo isso, como decorrência do vazio existencial que se
apodera do indivíduo, porque não encontra apoio no sentimento
de amor que vem desaparecendo a pouco e pouco do seu
desenvolvimento moral.

A ambição pelas coisas de imediato significado tem substituído
os valores realmente legítimos da emoção, quais sejam: a
prece, a meditação, a solidariedade e o afeto.
Torna-se urgente o impositivo de uma alteração de conduta,
buscando-se novos focos de interesse existencial, tais como: a
conquista da paz, do trabalho de beneficência, da
imortalidade.
O ser humano, graças ao seu instinto gregário, necessita de
outrem, que contribui com recursos grandiosos, especialmente
na área emocional da afetividade para a identificação de
realizações em prol do progresso e do equilíbrio social,
econômico, moral e ético.
A fraternidade, substituída pelo individualismo deve ceder o
seu direcionamento para o conjunto, o todo, a convivência
geral, incluindo a Natureza.
O desrespeito às forças vivas do Universo trabalha a favor da
destruição do ser humano mais cedo ou tarde.
É imperioso que se trabalhe através da educação, por todos os
meios ao alcance, em favor de objetivos sérios e bem
estruturados para a existência.
Uma vida sem um sentido bem delineado, estimulador e doador de
energias, torna-se apenas um fenômeno vegetativo que deve ser
alterado para a dinâmica da autoconscientização.
Todos anelam e mantêm o desejo de liberdade, que somente
adquire significado quando acompanhada pela responsabilidade
em relação ao comportamento vivenciado, para que se não
converta em libertinagem, conforme sucede neste momento em
toda parte da civilização.
Esse desregramento, a leviandade com que são tratadas as
questões de alto significado, quando atingem o fundo do poço,
abrem espaço para governos arbitrários e cruéis que crucificam

os países e os mantém sob injunções penosas, degradantes.
Desse modo, uma revisão de conceito em torno do existir é
fundamental para preencher-se o íntimo de estímulos, mediante
labores significativos e que produzam desafios contínuos.
Assim, o amor ao próximo, como decorrência do autoamor, faz-se
terapia preventiva e curadora para quaisquer existências
vazias, que se consomem na angústia, em sofrimentos
indescritíveis.
Buscando-se a compreensão do sentido existencial que não se
constitui de divertimentos ou fanfarronices, constata-se que
os ideais do Bem são impostergáveis e ao entregar-se à sua
conquista, mediante relacionamentos edificantes, nos quais a
fraternidade se responsabilize pela construção do dever,
consegue-se a vitória íntima.
Repentinamente, assim procedendo, cada qual que se dedique ao
amor, à amizade sem jaça, descobrirá que essa é a meta a ser
alcançada e o serviço de auxílio recíproco é o objetivo a que
todos se devem dedicar.
A sociedade moderna tem necessidade de compreender que se
renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude e
não exclusivamente para as necessidades inferiores, as
biológicas, conforme os estudos de Maslow em muito boa
elaborada reflexão.
Assim sendo, a educação da libido freudiana, a superação do
conflito de inferioridade adleriano, a compreensão profunda
das neuroses, conforme Horney e a iluminação da sombra
junguiana, ressurgem no conceito kardequiano, quando afirma
que Fora da caridade não há salvação.
Título: Vazio existencial
Autor: Joanna de Ângelis através de Divaldo Franco
Psicografia em 5 de setembro de 2018 no C. E. Caminho da

Redenção em Salvador, Bahia, Brasil.

Em tudo
Ao contrário, em tudo recomendamo-nos como ministros de Deus:
por grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas
angústias, nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas
fadigas, nas vigílias, nos jejuns.
II Coríntios 6:4
A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o
fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto
exterior.
Na concepção de muitos bastará frequentar, assíduos, as
assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão
decifrados, no capítulo das relações com Deus.
Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação
e aprimoramento individual em todas as circunstâncias.
Que dizer de um homem, aparentemente contrito nos atos
públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em
palavrões no santuário doméstico?
Não são poucos os que se declaram crentes, ao lado da
multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na
dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e
blasfemos nas angústias do coração.
Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão
só para ser incensado por eles, durante algumas horas da
semana, em genuflexão?

Atribuir ao Mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os
sublimes princípios.
É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em
tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam,
tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns,
quanto nas vias públicas.
Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas
ou de olhar fixo no firmamento; todavia, não nos esqueçamos de
que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são
aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo.
Título: Em tudo
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A perda irremediável
Vede, pois, cuidadosamente como andais […]
Efésios 5:15
Aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te
rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente
dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida.
Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te
renova à resistência para a vitória no bem e, quase sempre, a
provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o
aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz.

Em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento transforma-se
em apelo ao trabalho santificante através do qual encontrarás
o pão abençoado pelo suor do próprio rosto e, por vezes
numerosas, o obstáculo que te visita,impiedoso, é simples
medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as
próprias fraquezas.
O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos
ombros daqueles que o amealham e a evidência no mundo,
frequentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece de
angustiosa solidão.
Descerra a própria alma à riqueza divina, esparsa em todos os
ângulos do campo em que se te desdobra à existência e
incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e
ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam
ricos de paz e confiança, trabalho e alegria.
Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas
a cada um.
Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as
vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e
ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes comparecerão
ao acerto com a justiça indefectível, e guarda contigo a
certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do
tempo inútil, na caminhada humana, porque afetos e haveres,
oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum
modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes,
mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará.
Título: A perda irremediável
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Boas maneiras
Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar
[…]
Lucas 14:10
O Mestre, nesta passagem, proporciona inolvidável ensinamento
de boas maneiras.
Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico,
relativamente ao banquete paternal da Bondade divina; todavia,
convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao
mecanismo da vida comum.
A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em
que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos
semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma
reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe
ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se
intolerável aos circunstantes.
Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades
ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí
ingressando pela vez primeira, se faça doutrinador austero e
exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir
almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o
esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da
fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a
imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra,
cada dia, através do serviço constante.
Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo,
entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao

caminho dos homens para cumprir a Lei.
Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E,
quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não
os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado
nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido
a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim
de que o próximo te possa compreender.
Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás senão
estabelecer mais fortes perturbações.
Título: Boas maneiras
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Segundo Lucas

O Livro dos
Pergunta 218

Espíritos

-

Encarnado, conserva o Espírito algum vestígio das percepções
que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências
anteriores?
“guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias
inatas.”
a) Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas?
“Não; os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais
se perdem. liberto da matéria, o Espírito sempre os tem
presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte,

momentaneamente; porém a intuição que deles conserva lhe
auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar
constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida,
para o Espírito, é o em que, na existência precedente, ele
ficou.”
b) Grande conexão deve então haver entre duas existências
consecutivas?
“Nem sempre, tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem
diferentes são, muitas vezes, as posições do Espírito nas duas
e que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido.”
Pergunta: 218
Livro: O Livro dos Espíritos
Autor: Allan Kardec

Justiça das aflições
Justiça das aflições
Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que
Jesus promete aos aflitos da Terra.
Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso;
mais ainda: seriam um engodo.
Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a
conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter
maior mérito.
Mas, então, pergunta-se: por que sofrem uns mais do que
outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência,

sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições?
Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece
sorrir?
Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os
males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a
virtude; e que os homens virtuosos sofram, ao lado dos maus
que prosperam.
A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não
explica essas anomalias, que parecem desmentir a Justiça de
Deus.
Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o
pode conceber sem o infinito das perfeições.
Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a
bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e
justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade.
Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que
Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada
um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus,
Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os
suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela
completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto
é, pela palavra dos Espíritos.
Título: Justiça das aflições
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Sessão especial no Senado
Federal
em
homenagem
ao
codificador Allan Kardec
Em comemoração aos 150 anos de desencarnação de Allan Kardec
foi realizada ontem, 13 de maio, uma Sessão Especial no Senado
Federal. Cenário lotado que contou com mesa solene composta
pelo senador Eduardo Girão (PODE/ CE), requerente da Sessão, o
senador Nelsinho Trad (PTB/ MS), o presidente da FEB, Jorge
Godinho, Célia Diniz, presidente do Centro Espírita Luiz
Gonzaga, Olga Freire, presidente da Associação Peter Pan e
Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita. Foram apresentados
os trailers dos filmes Kardec e da biografia de Divaldo
Franco, seguido de exposições do senador Eduardo Girão, do
senador Nelsinho Trad, de Olga Freire, de Jorge Godinho, de
Leila Diniz, de Nazareno Feitosa, de Luiz Bassuma, de Jack
Darsa e de Haroldo Dutra Dias. Foi realizada uma prece para a
conclusão dos trabalhos.

No convívio de Cristo
Se me amardes, observareis os meus mandamentos
João 14:15
Sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a
nossa posição, diante do Cristo.
Ser-nos-á sempre fácil:
admitir lhe a grandeza, e tributar-lhe honrarias;
estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos;
apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade
nos valores artísticos;
aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência;
receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores;
identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência;
reconhecer-lhe a bondade e formar, no culto a ele, entre os
melhores adoradores;
perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome…
Tudo isso, realmente, ser-nos-á possível, sem o
constrangimento, no campo das manifestações exteriores.

menor

Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no
coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e
a vida.
Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável, quando

asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem
saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos.
Título: No convívio de Cristo
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92 anos de Divaldo Franco
Divaldo Pereira Franco é um dos maiores divulgadores da
Doutrina Espírita pelo mundo. Como médium publicou mais de
duzentos livros, traduzidos nas mais diversas línguas.
São cerca de 8 milhões de exemplares com a autoria de 211
Espíritos. Desempenhando o papel de orador Divaldo fez mais de
20 mil conferências, passou por milhares de cidades
localizadas nos mais diversos países.
No âmbito social tem registrado cerca de 600 filhos adotivos e
mais de 200 netos. Fundou a Mansão do Caminho que atende cerca
de 3 mil crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa
renda.
Para saber mais acesse: www.mansaodocaminho.com.br

Pão de cada dia
O pão nosso diário dá-nos a cada dia
Lucas 11:3
Já pensaste no pão de cada dia?
À força de possuí-lo, em abundância, o homem costuma
desvalorizá-lo, à maneira da criatura irrefletida que somente
medita na saúde, ao sobrevir a enfermidade.
Se a maioria dos filhos da Terra estivessem à altura de
atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão
cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres
perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a
bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção
dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que
compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades
que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que
foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento

próprio.
O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é
conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no
dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia, para
todas as refeições do mundo, procede da Providência Divina.
O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o
serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o
crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao
Todo-Misericordioso.
No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de
colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se
dispõem a observar.
Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades.
O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor.
É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento
que o Pai espera colher, um dia, os doces frutos da perfeição
no espírito dos filhos.
Título: Pão de cada dia
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