Orar e perdoar
E, quando estiverdes orando, perdoai […].
Marcos 11:25
Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem
intenções sinceras?
De igual modo, poderemos indagar:
– Como sustentar o coração sereno durante a prece, sem análise
real de si mesmo?
A oração para surtir resultados essenciais de conforto, exige
enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias.
Intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados,
não se conciliam com o clima favorável à segurança de
espírito.
A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita
o estabelecimento da paz.
Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da
espiritualidade superior.
A Deus não se ilude.
E a oração exterioriza a nossa emoção real.
Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não
perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades.
A Lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade
Divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o
dever de adaptarmos-nos aos Excelsos Desígnios.
Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces,

na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em
todos os nossos atos para que as nossas petições encontrem
livre curso, na direção de Deus.
Título: Orar e perdoar
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Marcos

Os órfãos
Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubésseis quanto é triste ser
só e abandonado, sobretudo na infância!
Deus permite que haja órfãos, para exortar-nos a servir-lhes
de pais.
Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada,
evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que
não desgarre para o vício!
Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada,
porque compreende e pratica a sua lei.
Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos
foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudésseis lembrarvos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um
dever.

Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem
direito à vossa caridade; não, porém, a essa caridade que
magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que
cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos!
Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a
enfermidade e a miséria não os estivessem esperando!
Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais
precioso de todos os benefícios: o de uma boa palavra, de uma
carícia, de um sorriso amistoso.
Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina
no coração que sangra e considerai que, fazendo o bem,
trabalhais por vós mesmos e pelos vossos.
Título: Os órfãos
Autor: Um Espírito familiar, 1860.
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo

Os inimigos desencarnados
Os inimigos desencarnados
Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os
seus inimigos.
Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado
permanente dos homens; que ela decorre de uma imperfeição
temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus
defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se

tornará bom.
Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do
seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio,
mesmo depois de haver deixado a Terra; que, assim, a vingança,
que tome, falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem
por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma
existência a outra.
Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da
lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo
invisível, que a expressão: extinguir o ódio com o sangue é
radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o
ódio, mesmo no além-túmulo.
Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e
uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: Amai
os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a
seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder.
Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo
pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um
amigo, antes e depois de sua morte.
Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então
se constitui instrumento de que a Justiça de Deus se serve
para punir aquele que não perdoou.
Título: Os inimigos desencarnados
Autor: Allan Kardec
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo

Desencarnação
Flammarion

de

Camille

O francês Nicolas Camille Flammarion, conhecido como Camille
Flammarion, nasceu em 26 de fevereiro de 1842 e desencarnou em
3 de junho de 1925. Foi um importante pesquisador da área
psíquica e espírita. Pertenceu à Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec de quem é amigo.
Foi Camille Flammarion um dos escolhidos para fazer um
discurso em homenagem ao Codificador no dia do seu enterro.
Flammarion disse: “(…) Senhores, o Espiritismo não é uma
religião, mas é uma ciência, ciência da qual conhecemos apenas
o a b c.”. Camille Flammarion também foi astrônomo,
pesquisador psíquico e um divulgador científico.
Leia aqui a biografia completa: http://ow.ly/LsZN50unMFn

O Livro dos
Pergunta 1

Espíritos

Que é Deus?
“Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as
coisas.”
Pergunta: 1
Livro: O Livro dos Espíritos
Autor: Allan Kardec
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