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APRENDIZADO DO EVANGELHO (41)
Livres pelo Amor - O livro do mês é um romance
ditado pelo espírito Edvaldo à médium e oradora
espírita de Belo Horizonte Alda Maria e publicado pelo
Centro Espírita Manoel Felipe Santiago com aval da
União Espírita Mineira. O livro narra o drama de uma
família africana sequestrada e enviada como escravos
para o Brasil na primeira metade do século XVIII. Aqui
em nosso país em meio de enorme provações, ela tem a
oportunidade de se renovar pelo exercício da
humildade, da resignação e do perdão com a
assistência do alto, que nunca deixa de assistir aqueles
que sofrem.
Associe-se ao nosso Clube e receba um livro espírita
por apenas R$ 15,00 por mês. A adesão e a retirada dos
livros podem ser efetuadas nas Bancas do Livro Espírita
situadas na Rua 33, no começo da Av. Amaral Peixoto
ou na secretaria da AEEV.

A Diretoria Executiva na sua 716ª reunião, dia 19/04/16
aprovou, com muita satisfação as propostas de admissão
como associados contribuintes, dos seguintes irmãos:
Célio Eduardo Nunes Rodrigues, Francisco Braz
Werneck e Iramar Faria Alvarenga. Rogamos a Jesus que
abençoe os novos integrantes da família AEEV.
As propostas de admissão para os amigos e frequentadores
da nossa Casa que ainda não se associaram continuam à
disposição na Secretaria. Venha fazer parte da nossa
Associação Espírita!

Dia 05 de Junho – Domingo – 12h às 13h30min
Cardápio:
Lagarto Assado - Inhoque - Arroz - Tutu
Convites à venda na secretaria da AEEV a
R$15,00 cada.
A renda do evento é aplicada nas
atividades assistenciais da
nossa Casa.

- Já à época da enunciação da vinda de Jesus para a sua
missão terrena, vamos encontrar no Cântico de Maria
(Lucas, 1:49 e 50) citação à aurora da regeneração humana.
- Gloriﬁcai o Senhor que vos envia seus bons Espíritos como
portadores do facho do Espiritismo, aos quais, agitando-os
sobre a Terra , espargem ao mesmo tempo, por toda parte, sua
luz suave e pura, espalhando entre vós a verdade, a caridade e
o amor.
- Gloriﬁcai o Senhor que por vós faz grandes coisas e susta os
desígnios dos maus. Ele detém a corrupção que ameaçava de
fazer-vos perecer e vos dá o bálsamo que cura as chagas.
- Agradecei, gloriﬁcai o Senhor, pois que imensos são a sua
misericórdia e o seu amor.
- Ainda por amor de vós, o Senhor mostra o seu poder,
servindo-se de instrumentos bem fracos para abater os muito
poderosos. Vai ter ﬁm o reino do orgulho.
- O homem é um instrumento; o espírita, o médium, sobretudo,
é o instrumento de que se servem hoje os bons Espíritos para
rebaixar o orgulho, a ambição, a cupidez, a tirania.
- Israel nas citações evangélicas é uma palavra simbólica, que
designa a humanidade terrestre. Os homens são um, aos olhos
do Senhor. Para Ele não há povos nem nacionalidades.
- Deus usa de misericórdia para com aqueles que o amam e
observam seus mandamentos. Sua mão potente destrói,
porém, os orgulhosos que pretendam levantar demasiado a
fronte altiva.
- Deus dá o pão à criancinha que o implora com o coração cheio
de sinceridade; mas, despoja o orgulhoso que só conﬁa nas
suas riquezas. Deus é o apoio do fraco, o terror dos maus.
- Os termos “sua misericórdia se espalha, de idade em idade,
por sobre os que o temem”, encerram, no seu sentido oculto
então para todos, mas que a revelação espírita havia de vir e
vem pôr a descoberto, uma alusão à reencarnação, lei imutável
da Natureza e que é a expressão sublime e harmônica da
justiça de Deus e da sua misericórdia.
- Também se refere ao mandamento que diz: “puno a iniqüidade
dos pais nos ﬁlhos, na 3ª e na 4ª gerações daqueles que me
odeiam; uso de misericórdia, em mil gerações, para com
aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
- O pensamento é o mesmo: a mão do Senhor pesa sobre o
homem, de gerações em gerações, por meio da reencarnação,
objetivando seu aperfeiçoamento moral e seu progresso,
mediante a expiação e a reparação, até que ele se tenha
despojado de todas as impurezas.
- O homem na sua cegueira, entendeu que o Senhor feria os
pais nos ﬁlhos. Assim era na aparência. A letra dessa
linguagem convinha aos Hebreus, que só pelo terror podiam
ser levados.
- Mas, o conhecimento do Deus de amor mostrava não ser
assim. O homem, entretanto, não procurou compreender o
desacordo que havia entre a bondade e tais vinganças. A letra
era para os povos primitivos. Hoje, buscai sempre o espírito,
isto é, o verdadeiro signiﬁcado das palavras e os ensinamentos
nelas contidos.

Nesta época de Transição Planetária em que vemos tantas quedas
e desvirtuamentos não só em nossas ﬁleiras, como também em
todos os setores de atividades humanas, principalmente na
Administração Pública em inúmeros países, a página de
advertência intitulada “Lembrança Oportuna”, ditada pelo
venerável espírito Bezerra de Menezes, em 1991, ao saudoso
médium capixaba Júlio Cezar Grandi Ribeiro, serve para
aumentarmos a nossa vigilância pois – VIGIAR É A SENTENÇA DE
ORDEM.

Lembrança Oportuna
Filhos:
Nestes momentos de crise existencial por que passa
nossa Humanidade, na transição para o milênio
próximo, estejamos sempre vigilantes em nossa
caminhada. São muitos os obstáculos a transpor e os
observadores espirituais, à nossa volta, já
impossibilitados de retornar ao Orbe pela reencarnação,
inquietos alguns, revoltados outros, vingativos outros
mais, julgando-se, muitos deles, injustiçados pela
Providência Divina, cobram cada um de nós o
necessário aprumo moral-espiritual, a ﬁm de
merecermos a Terra do amanhã.
Vigiam-nos de perto.
Espreitam-nos os atos.
Policiam-nos as palavras.
Perscrutam-nos as intenções.
Acompanham-nos os desacertos.
Examinam-nos a honestidade, nas relações do
cotidiano.
Medem-nos a estatura cristã, na postura de cada hora.
Registram-nos erros e deslizes como quem contabiliza,
com avidez, créditos a exigir mais adiante.
Relacionam-nos em seus índex de perseguição e
cobranças do passado.
Espreitam-nos, na posição em que se encontram, como
presas fáceis às suas intenções menos felizes.
Incomoda-lhes nosso mais singelo esforço de melhoria
espiritual, por nos distanciarmos de suas aspirações e
companhias.
Ontem, comungamos-lhes os ideais sombrios,
enquanto hoje, instigados pela renovação cristã,
buscamos outros caminhos.
Mantenhamos acesa, dentro de nós, a lâmpada viva da
fé e, à luz da oração, avancemos à frente

segundo as recomendações do Mestre Divino, com Ele e a
serviço d'Ele, que nos pastoreia a caminhada.
Faz-se inadiável a sublime advertência:
- “Brilhe a vossa luz!”
É imprescindível altearmos a candeia do coração, a ﬁm de
afugentarmos as sombras, tredas e perigosas, em torno de
nossos passos.
Ao combustível do Evangelho, seremos capazes de nos
manter ﬁrmes e dedicados, seguindo nas pegadas
luminosas de Jesus.
Eis o momento de cada um tomar a cruz de suas decisões e
renúncias e avançar, por si mesmo, na direção do Mestre.
Sem demagogia, nem proselitismo.
Sem adiamentos, nem desculpismos.
Sem receios, nem revolta.
Sem mascaramentos, nem rotulagem religiosa.
Agora, eis o instante decisivo, em nossas vidas, para
aquela posição ﬁrme, consciente e corajosa de nossa fé!
- Vigiar e Orar – eis a sentença de ordem.
Jesus, à nossa frente, ilumina-nos os passos, por Sol
Meridiano de nossas almas.
Mas, é preciso seguirmos com Ele, escutando-lhe o
chamado para não soçobrarmos às intempéries sombrias
dos tempos de transição para o Mundo de Regeneração
que a Terra nos ensejará.
- “Vem e Segue-me!” – conclama-nos o Senhor.
Ao optarmos por Jesus, compreendamos a imperiosidade
da vigilância e da oração para que os perigos à volta não
nos intimidem e as tentações de toda ordem não se
convertam em angustiantes adiamentos do Bem em
nossas vidas.
A experiência terrestre não deve ser desperdiçada. O
mundo é nossa escola.
Estuguemos, pois, o passo e varemos obstáculos, sempre
no rumo do Divino Amigo, almejando o futuro renovado com
que o amanhã da Terra nos aguarda! Paz!

Bezerra de Menezes,Reformador Junho/1992.

